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كلمة المركز

األمين العام
د. عبداهلل بن صالح الوشمي

خدمة  مسارات  من  رئيساً  مساراً  العلمي  النشر  يمثل 
اللغة العربية، في مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي 
لخدمة اللغة العربية؛ لما يوفره من تأسيس علمي لكثير من 
البرامج واألفكار، وتبعاً لذلك فقد أطلق المركز مجموعة من 
التي  العربية  اللسانيات  مجلة  ومنها:  العلمية،  المشروعات 

نحتفي اليوم بإصدار عددها الرابع.
وتميز  تحريرها،  هيئة  بخبرة  المجلة  هذه  تميزت  وقد 
باحثيها ما جعلها تتصدر عدداً من المجالت التي سبقتها 
في الصدور، وهذا يشكل رهاناً أمام المجلة لتواصل الصعود 

والتميز، وهو ما نثق فيه بإذن اهلل.
مع  ويتواءم  يتفق  الباحثين  تنوع  فإن  ثانية  جهة  ومن 
مشروعات المركز وبرامجه التي تشمل مختلف بلدان العالم 
تحقيقاً للصبغة الدولية التي يتسم بها المركز، وبخاصة في 
العلمية  السالسل  المركز مجموعة من  إذ أصدر  النشر،  مجال 
كتابا   )80( اآلن  حتى  تجاوزت  متنوعة  إصدارات  تضم  التي 
أنحاء  مختلف  من  باحثاً   )450( قرابة  فيها  شارك  علمياً، 
العالم؛ تجسيراً للتواصل العلمي بين المختصين والمعنيين 

من أنحاء العالم.
الدولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  مركز  فوز  ويأتي 
يمنحها  التي  العام(،  )كتاب  بجائزة  العربية  اللغة  لخدمة 
إصداراته  عن  الرياض  بنك  ويمولها  األدبي  الرياض  نادي 
1436-1437ه�  العامين  خالل  العلمية(  المجالت  )ومنها 
ثمرًة للجهد المميز الذي بذله الخبراء والباحثون والباحثات، 
المركز  فوز  مع  لتتكامل  بفروعه،  النشر  برنامج  به  أثروا  وما 
بجائزة محمد بن راشد في مجال التخطيط والسياسة اللغوية 

الذي تضمن إصدارات نوعية في هذا المجال.

سدد اهلل الجهود.
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قواعد النشر بالمجلة:

تنشر المجلة البحوث الرصينة المتعلقة بقضايا اللغة العربية واللسانيات 
العربية باللغة العربية، مع إمكان النشر باللغتين اإلنجليزية والفرنسية 
وإحدى اللغات العالمية األخرى؛ إذا رأت هيئة التحرير أهمية ذلك في 

خدمة اللغة العربية.
تنشر البحوث في المجلة بعد أن تخضع لفحص لجنة تحكيم من ذوي 

االختصاص؛ للتقييم وإبداء الرأي في صالحيتها للنشر أو عدمها.
ال تلتزم المجلة بردِّ ما يصلها من مشاركات إلى أصحابها، سواًء ُنِشرْت 

أم لم ُتْنشر.
مطبوعًة  ُترَسل  أن  المجلة  في  للنشر  المعدَّة  المشاركات  في  ُيشترط 
البريد اإللكتروني  أو من خالل   ،  )CD( ومصححًة عل�ى أقراص حاسوبية 

للمجلة.
أن ال تقل صفحات المشاركة عن عشرين صفحة، وال تزيد عن أربعين 

. )A4( صفحة من الحجم العادي
ُيراعى في تنسيق خط المشاركات المرسلة إلى المجلة االلتزام باآلتي:

في متن النص ُيستخدم الخط )Traditional Arabic( عادي )حجم16(.

في الهوامش ُيستخدم الخط )Traditional Arabic( عادي )حجم12(.
غامق   )Traditional Arabic( الخط  ُيستخدم  الرئيسة  العناوين  في 

)حجم 18(.
غامق   )Traditional Arabic( الخط  ُيستخدم  الفرعية  العناوين  في 

)حجم 16(
مباشرًة،  المشاركة  بعد  جميعها  والتعليقات  العلمية  اإلحاالت  ُتْكَتب 

وفق تسلسل ورودها في المشاركة، مع التزام وضع أرقام الصفحات.
ُتْكَتب معلومات المصادر والمراجع مفصلًة في آخر المشاركة في قائمة 
خاصة بها ، وفق الهيئة اآلتية: المؤلف )االسم األخير، االسم األول ثم 
الطبعة،  المترجم،  أو  المحقق  اسم  المرجع،  أو  المصدر  عنوان  الثاني(، 

معلومات النشر )بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر(.
ُيرفق الباحث ملخصاً لبحثه في حدود )200كلمة( باللغة العربية واللغة 
أو  الفرنسية  أو  باإلنجليزية  مكتوبًة  المشاركة  كانت  وإن  اإلنجليزية، 

غيرهما، فعلية إرفاق ملخص مشاركته باللغة العربية فقط.
يشترط في المشاركة المقّدمة أالَّ تكون منشورًة أو ُقّدمت للنَّشر في أيِّ 
وسيلة نشر أخرى، كما يلتزم الباحث بعدم إرسال مشاركته إلى أيِّ جهة 

أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة.
)مجلة  في  نشره  بعد  آخر  مكان  في  بحثه  ينشر  أن  للباحث  يحق   

اللسانيات العربية( بعد مرور سنة بشرط أن يشير إلى ذلك.
يخبر أصحاب المشاركات الواردة بوصولها إلى المجلة خالل أسبوع من 

تسلمها.
أو  للنشر  بصالحيتها  التحكيم  لجنة  بقرار  المشاركات  أصحاب  يخبر 
عدمها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ وصولها إلدارة التحرير.
نهائية،  المجلة  إلى  المقدمة  المشاركة  بشأن  التحرير  هيئة  قرارات 

وتحتفظ الهيئة بحقها في عدم اإلفصاح عن مبررات قراراتها.
المحّكمين  ملحوظات  الب��ح��ث في ض��وء  تع�ديل  الباح�ث  يلتزم  أن 
ال  مدة  في  معدلة  بنسخة  المجلة  وموافاة  إليه،  المرسلة  التقارير  وفق 

تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إرسالها إليه.

- أحكام عامة:
اآلراء والمعلومات الواردة في البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن رأي 
أصحابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
المسؤولية  مؤلفوها  ويتحمل  المجلة،  أو  العربية  اللغة  لخدمة  الدولي 

كاملًة عن صحة المعلومات واالستنتاجات ودقتها.
قرار  وتاريخ  البحث  تسلم  تاريخ  المجلة  في  النشر  أوليَّة  في  يراعى 

التحكيم وتنوع موضوع المشاركات.
ترتيب البحوث في المجلة يخضع العتبارات فنية.

سيرته  بحثه  مع  المجلة  في  الكتابة  له  يسبق  لم  الذي  الكاتب  يرسل 
الذاتية والعلمية مختصرًة وعنوان مراسلته. 

الذي شارك فيه، و)20مستلًة( من  العدد  الباحث )5نسٍخ( من  ُتْرَسل إلى 
بحثه أو دراسته.

ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله إلى لجنة التحكيم 
بدفع  الباحث  مطالبة  وللمجلة  التحرير،  إدارة  بها  تقتنع  ألسباب  إال 
الباحث على  أصرَّ  إذا  التحكيم  إجراءات  المترتبة على  المالية  النفقات 
إدارة  تقتنع  ولم  نشرها،  إجراءات  متابعة  وعدم  مشاركته  بسحب  طلبه 

التحرير بمبررات طلبه.

خطوات النشر في المجلة:

تكون المراسلة موجهة إلدارة تحرير المجلة باألمانة العامة للمركز على 
البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة أو على صندوق بريدها.

يقوم رئيس التحرير بإشعار صاحب المشاركة بوصولها.
أسماء  حذف  بعد  التحرير  هيئة  اجتماع  في  المشاركات  تعرض   

المشاركين وعناوينهم وكل ما يدل عليهم ؛ توخياً للحيادية والعدالة.
رئيس  باسم  مذيل  خطاب  مع  إرسالها  يتم  المبدئي  قبولها  حال  في 
الرَّد  التحرير إلى الفاحص الذي قررته هيئة التحرير، وُينبَّه إلى ضرورة 

خالل ثالثة أسابيع من تاريخ تسلُّمه خطاب التحكيم.
تعرض النتيجة على هيئة التحرير في اللقاء الدوري ، ثم ُيبّلغ صاحب 
المشاركة بالنتيجة قبوالً أو اعتذاراً عن عدم القبول مرفقاً معها تعديالت 

الفاحص.
حال  وفي  التحرير،  هيئة  على  ُتعرض  المعدَّلة  المشاركة  وصول  بعد 
اإلقرار يرسل للباحث خطاب الموافقة على النشر ويبلغ بالوقت المتوقع 

لنشر مشاركته.

صفتها

العربية  باللسانيات  تعنى  التي  والبحوث  بالدراسات  تختص  مجلة 
والمدارس اللسانية المختلفة وعالقتها باللغة العربية وتنشر المشاركات 
األصوات  مثل  والتطبيقية  منها  النظرية  اللسانيات  تتناول  التي 
والتراكيب وتحليل النص وتحليل الخطاب والتداولية وكذلك علم اللغة 
النفسي وعلم اللغة االجتماعي بفروعهما المختلفة وجوانبهما النظرية 
والتطبيقية ، كما تهتم بتعليم اللغات ألهلها وللناطقين بها من غير 
واختبارات  اللغوي  والتخطيط  والثانية  األولى  اللغة  واكتساب  أهلها 

اللغة ودراسات الترجمة والمدونات اللغوية.



المقدمة
)اللِّسانيات  مجّلة  في  النَّشر  على  اإلقباُل  زاد 
األعداُد  بلَغت  أن  بعد  الطلُب عليها،  العربية(، كمازاد 
الثالثُة األولى منها عدداً كبيراً من الُقّراء وَرقيًّا وَرقميًّا، 
الِعلمية.  والهيئاِت  األكاديميِة  األوساط  في  وُعِرفت 
فنحَمد اهلل على ذلك أوالً، ثم نشكر الزمالَء الذين أسَهموا 

بدراساتهم في إخراجها، وكانوا سبباً في نجاحها. 
عن  يختِلف  ال  أيديكم،  بين  الذي  العَدد،  وهذا 
األعداد السابَقِة من حيث الَجمُع بين األصاَلِة والمعاَصَرة، 
لغِتنا  طبيَعة  مع  يتَّفق  بما  والتطبيق،  النظريِة  وبين 
ر نشَرها وتعّلَمها  العربيِة، وأساليب البحِث فيها، وُيَيسِّ
وتعليَمها على أُسس ِعلميٍة َسليمة، بيَد أنه تميِّز بتنوُّع 
والتطبيقية.  النظرية  بفروعها  اللسانيِة  موضوعاِته 
معجميٍّ  مشروٍع  إسهامات  لَرصد  بدراَسة  اسُتهّل  فقد 
دراَسٌة  تلتها  الّتوثيِقية،  اللسانيات  في  للشعراء  عربيٍّ 
اللسانيات  في  التركيبيِّ  الّتمثيل  ألساليب  تطبيقيٌة 
المتكلِِّم  إلراَدة  تداُوليٌة  دراسٌة  ثم  المعاصَرة،  العربية 
تداوليٌة  دراسٌة  ثم  سيبويه،  كتاب  في  الكالم  ومقاِصِد 
ثم  اللغة،  اختبارات  في  فدراَسٌة  اجتماعية،  سيميائيٌة 
، هو:  ُخِتم بقراءة في كتاب حوَل موضوٍع معَجميٍّ ُمهمٍّ

النَّحُت في اللغة العربية.
الذين  الباحثين  الزمالَء  تشُكر  إذ  التحرير،  وهيئة 
يسَتمّر  أن  تأُمل  فإنها  العَدد،  إخراج هذا  أسَهموا في 
عطاؤهم، وأن ُيسهم زمالء آخرون في األعداد القادمة، 
رهم بأن النشَر في هذه المجلة فرَصٌة للتعريف  وتذكِّ
والمؤسسات  الهيئات  من  كبيٍر  عَدد  في  بالباحث 
ومراكَز  ومعاهَد  جامعات  من  العربية  باللغة  المعِنيِة 

وأقساٍم علمية، داخَل األقطار العربية وخاِرَجها. 
واهلل الموفق والهادي، إلى سواء السبيل.

                رئيس التحرير
                          أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي   



تقِدمٌة

باٍق  نحويٍّ  أثر  أّول  بوصفه  سيبويه  كتاب  يف  والتفتيش  للنظر  مدفوًعا  أجدين 

خصائصها  وكشف  الرتاكيب  بتمييز  وُيْعنَى  النحوي،  الفهم  نضج  مرحلة  يمثل 

الرتاث،  كتب  يف  التداولية  األصوِل  يف  بالبحث  يليق  ومما  معانيها،  مع  وتواؤمها 

وتلّمِس آثارها وسبيلها أن ُيتّم بكتاب سيبويه، ويراجع ما فيه من أصول تداولية، 

التداولية  الواردون جماَل  ا يصدر عنه  ثرًّ عىل بساطتها وقرب مأخذها، جتدها معينًا 

)Pragmatics(، أو ما يسّمى بـ)علم االستعامل اللغوي( )1(.

وَأُروُم يف هذا البحث استجالَء أصوِل بعض القضايا التداولية من كتاب سيبويه، 

وأخّص منها مسألَتني هلام باملتّكلم والكالِم ُعْلقة وسبٌب، وهلام أثر ظاهر يف تشكيل 

الرتكيب النحوي، مها: إرادة املتكّلم، ومقاصد الكالم وأغراضه.

وقد رسُت يف البحث عىل هنج االستقراء والوصف، متتبًعا مواطن إرادة املتكّلم 

الرتاكيب  أثر ذلك يف حتليل  بيان  مع  كتاب سيبويه،  الكالم يف تضاعيف  ومقاصد 

النحوية، فتوافرْت منه ماّدة صاحلٌة للدرس، نثرُتا يف مبحثني، أّوهلام: إلرادة املتكلم، 

واآلَخر منهام: ملقاصد الكالم وأغراضه، تسبقهام مقدمة وتتلومها خامتة.

* - أستاذ مساعد قسم النحو والرصف وفقه اللغة ، كلية اللغة العربية ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

د. علي بن موسى بن محمد شبير ]*[

إرادة المتكّلم ومقاصد الكالم في كتاب سيبويه
)مقاربة تداولية(



المبحث األّول: إرادة المتكّلم وأثرها في تراكيب الكتاب النحوية

المتكّلم في ميزان التداولّية:

يكون  إنام  الكالم  يف  الرشوع  أّن  ذلك  التعبريية،  اللغة  وظيفة  تتعّلق  باملتكّلم 
املتكّلم  ُيْفَهُم يف ضوء شخصية  الكالم  إن  ثم  ملراده وغرضه،  املتكّلم، وخيضع  من 
ا باملتّكلم، ومن  املتشّكلة من خصائص معّينة تنعكس يف حديثه لتصبح أسلوًبا خاصًّ
باملتكّلم،  اخلاصة  الصوتية  املميزات  حيث  الكالم،  طريقة  اخلصائص:  تلك  أهم 
املستوى  أنثى، وكذا  أو  املتكّلم، ذكًرا  كالتقّعر والتفاصح، ومن اخلصائص: جنُس 

الثقايف واالجتامعي وجمتمعه، ودوره فيه، إضافة إىل ُعمره وعقيدته )2(.
وللمتكّلم نصيبه يف الدراسات األسلوبية فهو الذي يقوم بعملية الرتكيب وصوغ 
املخاَطب  عىل  مقّدم  وهو  حمسوس،  كالمّي  َنَسٍق  يف  املجردة  واملتصّورات  املفاهيم 
وَخْلًقا  تصّوًرا  ُمنِْشِئها  من  تنبثق  حدوثها  حيث  من  اللغوية  فالرسالة  واخلطاب، 

وإبراًزا للوجود  )3(.
واملتكّلم مرتكز أساس يف التداولية احلديثة التي تبحث يف معنى املتكّلم وقصده 
ونواياه يف اخلطاب، فتأويل النص والرتاكيب مرتبط بـ)َمْن هو املتكّلم؟(، وما يعتقده 
ومقاصِده وشخصيتِه وتكوينِه الثقايف، ويمكن أن يقال: إن أغلب الدراسات اللغوية 
الداللية واأللسنية احلديثة أضحت ترّكز يف رصدها للعملية اإلبالغية والتواصلية 
عىل املتكّلم حتى صارت طبيعُة الداللة املحمولة يف الكالم موقوفًة عىل قصد املتكّلم 

يف إعالِمه املتلقَي باخلرب )4(.
نطقها  كام  اللغة  إلينا  ينقل  إذ  وهدًفا،  غاية  املتكّلم  يمّثل  سيبويه  كتاب  ويف 
حميط  مراعًيا  النحوي،  التقعيد  يف  املتكّلم  عىل  سيبويه  يعتمد  ما  وكثرًيا  أصحاهبا، 
يف  النظر  وبإمعان  ظواهرها،  وتفسري  اللغوية  النصوص  لتحليل  اخلارجي  املتكّلم 
الكتاب تلقاه يتّم باستعامل املتكّلم وقصده، وبمراعاة حال املتكلِّم وتوجيهه نحو 

األمثل يف استعامل الرتاكيب )5(.



:)6( )Speaker's Intention( مفهوم إرادة المتكّلم

تدور مادة )اإلرادة( وأصلها يف اللغة بمعنى املشيئة والقصد  )7(، وأصل اإلرادة 
قّوة مرّكبة من شهوة، وحاجة، وخاطر، وأَمل، وُجِعلت )اإلرادة( اساًم لنزوع النفس 

إىل اليشء مع احلكم فيه بأّنه ينبغي أن يفعل أو ال يفعل  )8(.
وحالِه  الكالمية-  العملية  أطراف  أحد  – وهو  باملتكلِم  مرتبطة  الكالم  وداللة 
املتكّلم؛  اْعُترِب حال  القصد، وإنام  بقانون  وانتهاًء  املواضعة،  اتقانه عملية  ابتداًء من 
ألنه لو تكلم من غري قصد مل يدّل، فالكالم يستمّد ثراءه الداليل من قانون القصد 
املستمّد من املتكّلم الذي جيعله متحّرًكا ومؤّثًرا يف توجيه اخلطاب، فإذا »ما أخذنا 
يف اعتبارنا هويَة املتكّلِم ومقصَده والوظيفَة التي هو عليها، نرى بأن املعنى يتعّدل 

ويتدّفق وَيغتني« )9(.
املستوى   – اللغوية  املستويات  جمموع  عىل  الكالم  حتليلها  يف  التداولية  وتعتمد 
الصويت، واملستوى الرصيف، واملستوى النحوي، واملستوى الداليل- لتنظر إىل عالقة 
الُكّل املنجز باملتكّلم وما حييط به من ظروف )10(؛ ألن معاين الكلامت قد تتغرّي أثناء 

تغرّي الوضعية االجتامعية والنفسية للفرد املتكّلم )11(.
االستعامل  إىل  مستنًدا  الرتكيب  أجزاء  لكل  الَقْصَد  كالمه  من  يروم  واملتكّلم 
، وما دام املتكّلم خمتاًرا أللفاظ  اللغوي وبام يتوافق وروَح اللغة، والقصد اإلبالغيَّ
عباراته، سرتاه خيتار ما يتالءم مع نفسيته وحالته، وما يسرتسل يف خِمياله من أفكار، 
مدفوًعا بعوامل، منها: تفاعله مع املواقف مما يمل عليه صيغة دون صيغة، لفًظا دون 

آخر، وكذا شعوُره برضورة االختصار أو االسرتسال وفًقا للحال الراهنة.
يضاف إىل ذلك أّن املتكّلم يمتلك ناصية العملية الكالمية، ومن خالهلا يستطيع 
أن يوصل مراده إىل السامع، ويؤّثر فيه بام يعمد إليه من تنّوٍع إعرايّب – رفًعا ونصًبا 
ا- وحذٍف لبعض أجزاء الرتكيب وذكر لبعضها اآلخر، أو لتقديم بعض أجزاء  وجرًّ
التي  الكالمية  املعاين واملقاصد  بعٍض، وغري ذلك مما خيضع لسلطان  الرتكيب عىل 

يريد إبالغها السامَع له.
يقول ابن جنّي: »وإّما يف احلقيقِة وحَمُصوِل احلديِث فالعمُل ِمَن الّرفِع والنّصِب 
مَلّا  لفظّي ومعنوّي  قالوا:  وإنام  َغرِيِه،  ليَِشٍء  َنْفِسه ال  لِلُمتكّلِم  إنام هو  واجلّر واجلزِم 

َظَهَرْت آثاُر فعِل املتكّلِم بُِمَضاّمِة الّلفِظ لِّلفِظ أو باْشتاَِمِل امْلَْعنَى َعىَل الّلفِظ« )12(.



أثر إرادة المتكّلم في التراكيب النحوية:
تلك  أّن  أجُد  يعنيه  وما  املتكّلم  إرادة  أثر  واستجالِء  سيبويه،  كتاب  يف  وبالنظِر 
اإلرادة مؤّثرة يف جماالٍت، منها: التقديم والتأخري لعنارص الرتكيب وأجزائه بعِضها 
الكلامت  لبعض  املعجمية  الوظائف  وتعديد  األجزاء،  بعض  وحذف  بعض،  عىل 
تعديد  منها  أجد  كام  الكلامت،  لبعض  النحوية  الوظائف  وتعديد  الرتكيب،  داخل 
الكلامت  بعض  إعامل  وآخرها  الواحد،  الرتكيب  داخل  للكلمة  اإلعرابية  األوجه 

داخل الرتكيب أو إمهاهلا.
رَصد سيبويه من خالل عنرص املتكّلم أهم قضايا التداوليات وتتبعها عرب عدد 
غري قليل من أبوابه وفصوله ليؤكد الطابع املرن واملتطور للغة، وليقول بطريقة غري 
معه  النحوي  يملك  ال  ما  فيها  الترّصف  حقوق  من  له  لّلغة  امْلُستعِمل  إّن  مبارشة: 
القدرة عىل تقييده وتتبعه واستقصاء أفراد كالمه، فهو )أي املتكّلم( دائم الترصف يف 
األلفاظ خدمًة ملا يقصده من املعاين التي تتنوع بحسب األحوال واملقامات وسياقات 

التخاطب  )13(. 

وفيما يلي تفصيل لتلك المجاالت:

: تقديم بعض عناصر التركيب وتأخير بعضها أّوالاً

تنفذ إرادة املتكّلم يف الرتكيب النحوي، فتتيح له تقديم بعض أجزاء الرتكيب عىل 
بعضها، وهو يف كتاب سيبويه مما ُحِكم عليه بجواز التقديم أو التأخري، حيث حّرية 
الترّصف للمتكّلم داخل إطار النظام اللغوي العريب، وُيعّد كالُم سيبويه يف التقديم 
والتأخري العمدَة، وربام كان أّوَل من َطَرق رّس هذا اللون البالغي من العلامء وربطه 
باهتامم املتكّلم واملخاطب )14(، ولعل شدة العناية تلك »ِمن َقبيِل القواعِد الّتخاُطبّية 
َتِب ال عىل الترّصِف يف امْلَحاّلِت واملواِضِع  الّتواُصلّية التي تعتمُد عىل الترّصِف يف الرُّ

النّاجتِة َعن صوِر الّتعليِق واإلعامِل« )15(.

ومن نماذج ذلك في كتاب سيبويه:

1- تقديم خرب الناسخ عىل اسمه:
يعّلق سيبويه تقديم خرب الفعل الناسخ عىل اسمه بمشيئة املتكّلم وإرادته، ومنه 
الفعل )كان(، فقد أتاح للمتكّلم حريَة تقديم خربه عىل اسمه، فـ»َتُقوُل: )كاَن عبُد 



اهللِ أخاَك(، ... وإْن ِشْئَت ُقْلَت: )كاَن أَخاَك عبُد اهلل(، َفَقّدْمَت َوأّخْرَت َكاَم َفَعْلَت 
َذلَِك يف )رَضَب(؛ ألنه فِْعٌل ِمثُلُه َوَحاُل الّتْقِديِم َوالّتأِخرِي فِيِه َكَحالِِه يف )رَضَب(، إالّ 

أّن اْسَم الفاِعِل َواملْفُعوِل فِيِه ليَِشٍء َواِحٍد«  )16(.
2- تقديم املفعول به: 

بتقديم  أورده سيبويه مرتبًطا  ما  املتكّلم  فاعله إلرادة  به عىل  املفعول  تقديم  من 
َب عبُد اهلل َزيًدا(، َفـ)عبُد  األهّم وما َيْعنِي املخاَطب املستقبِل: »َوَذلَِك َقوُلَك: )رَضَ
َب( بِِه َكاَم َشَغْلَت بِِه )ذَهَب(،  اهللِ( اْرَتَفَع َهُهنا َكاَم اْرَتَفَع يف )َذهَب(، َوَشَغْلَت )رَضَ
ْرَت  ْمَت املْفُعوَل َوأخَّ ُه َمْفُعوٌل َتَعّدى إِليِه فِْعُل الفاِعِل، فإْن َقدَّ واْنَتَصَب )زيٌد(؛ ألنَّ
اهلل(؛  عبُد  زيًدا  َب  )رَضَ َقوُلَك:  َوَذلَِك  األّوِل،  يف  َجَرى  َكاَم  ْفُظ  اللَّ َجَرى  الفاِعَل 
َل ِمنُْه َوإْن  ًما، ومَلْ ُتِرْد أْن َتْشَغَل الِفْعَل َبأوَّ ألّنَك إنَّام أَرْدَت بِِه ُمؤّخًرا ما أَرْدَت بِِه ُمَقدَّ
َجيٌِّد  ًما، َوُهو َعَريبٌّ  ُمَقدَّ فِيِه  َيُكوَن  أْن  ْفِظ  اللَّ َفِمْن ثمَّ كاَن َحدُّ  الّلْفِظ  ًرا يف  كاَن ُمؤخَّ
ُموَن الِذْي َبَياُنُه أَهمُّ هَلُْم وُهْم بِبِيانِِه َأْعنَى، وإْن كاَنا َجِيًعا ُياِّمهِنْم  َكثرٌي، َكأهّنْم إنَّام ُيَقدِّ

َوَيْعنِياهِنم« )17(.
ُيتاح للمتكّلم بإرادته تقديَم املفعول به عىل فعله، فمنه قول سيبويه: »)َهذا  كام 
َر َوما ًيُكوُن فِيِه الِفْعُل َمبنَيًّا َعىَل  َم أْو ُأخِّ باُب ما َيُكوُن فِيِه االْسُم َمْبنَيًّا َعىَل الِفْعِل ُقدِّ
أْن  ُتِريُد  ألّنَك  ؛  احلَدُّ َوُهَو  َزيًدا(،  ْبُت  )رَضَ ُقْلَت:  َعَليِه  االْسَم  َبنَيَت  َفإذا  االْسِم(، 
َب َزيٌد َعْمًرا(، َحيُث كاَن َزيٌد أّوَل َما  ُتْعِمَله َوحَتِمَل َعَليِه االْسَم َكاَم كاَن احلَدُّ )رَضَ
َتْشَغُل بِِه الِفْعَل، َوَكَذلَِك َهذا إذا كاَن َيْعَمُل فِيِه، َوإْن َقّدْمَت االْسَم َفُهو َعَريبٌّ َجّيٌد، 
ْبُت(، واالْهتاَِمُم َوالِعنَاَيُة ُهنا يِف  َكاَم كاَن َذلَِك َعَربيًّا َجّيًدا، َوَذلَِك َقوُلَك: )َزيًدا رَضَ

َب َعْمًرا َزيٌد(« )18(. َب َزيٌد َعْمًرا(، َو)رَضَ الّتْقِديِم َوالّتأِخرِي َسَواٌء ِمثُلُه يِف )رَضَ
ويف بعض أبواب ما ينصب مفعوَلني )19(يظهر أثر إرادة املتكّلم يف تقديم املفعول 
به الثاين عىل املفعول به األّول، جاء يف الكتاب: »وإْن ِشْئَت قّدْمَت وأّخْرَت َفُقلَت: 
َب زيًدا عبُد اهللِ(، فأْمُرُه  )ُكِسَ الثوَب زيٌد(، َو)ُأْعطَِي املاَل عبُد اهللِ( َكام ُقْلَت: )رَضَ

يف َهذا َكَأْمِر الَفاِعِل« )20(.



ثانياًا: حذف بعض عناصر التركيب وذكر بعضها )= اإلضمار واإلظهار(
يف هذا املجال يعمد املتكّلُم إىل إظهار بعض عنارص الرتكيب أو إضامرها، وفق 
داخل  العنرص  حلذف  العربية  تتيحه  مما  النحوي  اجلواز  إطار  يف  ومشيئته،  إرادته 
املتكّلم؛  بمراد  وربطه  هذا  إىل  إشارة  )اخلصائص(  كتاب  ويف  إظهاره،  أو  الرتكيب 
ُعِلَم  إذا  وذلك  املمّيُز،  ُحِذَف  »وقْد  الرتكيب:  من  املمّيز  ابُن جنّي عن حذف  يقول 
َو)اشرتيُت  بِه، وذلك قوُلك: )عندي عرشون(،  ِمنها  ُيعلُم  ِمن احلاِل ُحكُم ما كان 
امُلتكّلُم  َقصد  إذا  التمييُز  َلِزم  املراُد  ُيْعَلِم  مل  َفإْن  وأربعنَي(،  مخسًة  َو)َمَلْكُت  ثالثنَي(، 
اإلبانَة، فإْن مل ُيِرْد ذلك وأراَد اإللغاَز وَحذف جانَب البياِن مل ُيوِجْب عىل نفِسه ِذْكَر 
التمييِز، وهذا إنام ُيْصِلُحه وُيْفسُده َغَرُض املتكّلِم، وعليه مداُر الكالِم، فاعرْفه« )21( ، 

ومن مسائل احلذف والذكر ملراد املتكّلم يف الكتاب:
1- إضامر )كان( ومعموليها:

مع  حتذف  أن  األكثر:  وهو  أحدمها،  وجهني،  عىل  عملها  ويبقى  )كان(  تضمر 
أن حتذف مع  اآلَخر:  والوجه  الرشطية،  )إْن(  بعد  ذلك  اخلرب، وكثر  ويبقى  اسمها 
خربها ويبقى االسم، وهو ضعيف، وعىل الوجهني كليهام جيوز لك أن ُتظِهر )كان( 
امُلْسَتعَمِل  الِفْعُل  فِيِه  ُيْضَمُر  ما  باُب  »)َهذا  الكتاب:  )22(، جاء يف  وُتعِمل  الكالم  يف 
ا  وَن بَِأْعاَمهِلْم إْن َخرًيا َفَخرٌي َوإْن رَشًّ إْظَهاُرُه َبْعَد َحْرٍف(، َوَذلَِك َقوُلَك: )النّاُس جَمِْزيُّ
ِشْئَت  َوإْن  َفَسيٌف(،  َسْيفًا  َوإْن  َفِخنَْجٌر  ِخنَْجًرا  إْن  بِِه  َقَتَل  باِم  َمْقُتوٌل  و)املرُء   ،) َفرَشٌّ

.)23( » ا َفرَشٌّ َأْظَهْرَت الِفْعَل َفُقْلَت: إْن كاَن ِخنَْجًرا َفِخنَجٌر، وإْن كاَن رَشًّ
2- إضامر خرب )ال( النافية للجنس وإظهاره:

يقول سيبويه: »َواْعَلْم أنَّ )ال( َوَما َعِمَلْت فِيِه يِف َموِضِع اْبتِداٍء َكاَم أنََّك إذا ُقْلَت: 
)َهْل ِمْن َرُجٍل؟( َفالَكاَلُم بَِمنِزَلِة اْسٍم َمرُفوٍع ُمْبَتدأٍ، َوَكَذلَِك )َما ِمْن َرُجٍل(، َو)َما 
ِشْئَت  وإْن  ُتْضِمُرُه،  َوَلِكنَّك  َمَكاٍن،  يِف  أْو  َزماٍن  يِف  َعَليِه  ُيْبنَى  َوالِذي  َشٍء(،  ِمْن 
أْظَهْرَتُه، وَكَذلَِك )ال َرُجَل(، َو)ال َشَء(، إنَّام ُتِريُد: ال َرُجَل يِف َمَكاٍن، َوال َشَء يِف 
َزَماٍن« )24(  ، والغالب يف باب )ال( حذف اخلرب؛ ألن عموم النفي يقتيض معنى اخلرب 

ويدّل عليه، كقولك: )ال رجّل(، أْي: يف زمان أو مكاٍن )25(.
3- إضامر )أْن( الناصبة بعد الالم وإظهارها:

أّم  فالالم من األحرف التي جيوز للمتكّلم إضامر )أْن( بعدها وإظهارها، وهي 



لَِتْفَعَل(  )ِجْئُتَك  )26( ، فهي يف قولك:  والَغَرض  للِمْلك  حروف اإلضافة، وحمتملة 
الِفْعَل  أْظَهْرَت  ِشْئَت  إْن   ) َفرَشٌّ ا  رَشًّ وإْن  َفَخرٌي،  َخرًيا  )إْن  َقولَِك:  يِف  )إْن(  »بَِمنِْزَلِة 
وإْن  أْظَهْرَتُه  ِشْئَت  إْن  الاّلِم  َبْعَد  )أْن(  وَكَذلَِك  َوأْضَمْرَتُه،  َخَزْلَتُه  ِشْئَت  َوإِْن  َهُهنا، 
لَِتْفَعَل(، وإن أراد قال:  )27(، فاملتكّلم باخليار إن أراد قال: )ِجْئُتَك  أْضَمْرَتُه«  ِشْئَت 

)ِجْئُتَك أِلن َتْفَعَل(.

ا: تعديد الداللة المعجمية للكلمة ثالثاً

ويف هذه الباَبة يلجأ املتكّلم إىل االستفادة مما تكتسبه الكلامت من مرونٍة معجمية 
وتعّدٍد يف املعاين التي تعطيها، وهو ما يعرف باملشرتك اللفظي، فَسعة الكالم واحتامله 
فعاًل،  أو  اساًم  للكلمة،  املعجمية  الوظائف  من  جلة  احتامل  يف  املتكّلم  تسعفان  له 

ويظهر أثر تعّدد الوظائف املعجمية يف الوظائف النحوية للكلمة، ومنه اآليت:
1- تعديد الداللة املعجمية لالسم: 

1-1- داللة االسم )رجل(:
اْثننَِي،  ال  الَعَدِد  يِف  واِحًدا  ُيِريُد  َرُجٌل(  )أَتايِن  الّرُجُل:  »َيُقوُل  الكتاب:  يف  جاء 
اْمَرأٌة(،  َيُقوُل: )أَتايِن َرُجٌل ال  أْو  ِمْن َذلَِك،  أْكَثُر  أَتاَك  َفُيقاُل: )ما أتاَك َرُجٌل(، أْي: 
َفُيقاُل: )ما أَتاَك َرُجٌل(، أْي: اْمَرأٌة أَتْتَك، َوَيُقوُل: )أَتايِن الَيوَم َرُجٌل(، أْي: يِف ُقّوتِِه 
َعَفاُء، َفإذا قاَل: )ما أَتاَك أَحٌد( صاَر  َوَنَفاِذِه، َفَتُقوُل: )ما أَتاَك َرُجٌل(، أي: أَتاَك الضُّ

ُه، َفإنَّام جَمَْراُه يِف الَكالِم َهذا« )28(. ا[ هِلَذا ُكلَّ َنْفًيا ]َعامًّ
- أَتايِن َرُجٌل )رجل=واحد يف العدد(.

- أَتايِن الَيوَم َرُجٌل )رجل=جنس مقابل املرأة(.
- أَتايِن الَيوَم َرُجٌل )رجل=قوي نافذ كامل(.

حمتملة  فهي  نكرًة،  )رجل(  كلمُة  يقصده  أن  للمتكّلم  وجيوز  الكالم  حيتمله  مما 
الداللة، للعدد واجلامعة من الرجال، وللرجل مقابل املرأة، وملعنى الكامل الذي هو 
ا ملراد املتكّلم  بضّد الضعف، فلذا جيوز يف نفيه أن تقول: )ما أتاك رجٌل( نفًيا خاصًّ
ا كلَّ ما أراده املتكّلم من  من كلمة )رجل(، وإذا قلَت: )ما أتاك أحٌد( نفيت نفًيا عامًّ

معاين )رجل( )29(.
فـ»إذا  للكالم  املحتملة  أوجهها  ويبنّي  )الرجل(  املعرفَة  يذكر  آخر  موضع  ويف 



ُجُل( َفَقْد َيُكوُن أْن َتْعنَِي َكاَمَلُه، َوَيُكوُن أْن َتُقوَل: )َهذا الّرُجُل( وأْن  ُقْلَت: )َهذا الرَّ
امْلَْعنَى  َذلَِك  خُيِْلَص  أْن  َفإذا أراَد  َفُهَو َرُجٌل،  ِرْجَلنِي  َوَمَشى َعىَل  َم  َتَكلَّ َذَكٍر  ُتِريَد ُكلَّ 

ُه لُِيْعَرَف َمْن َيْعنِي بَِعينِِه، وأْمُرُه: )قاَل َزيٌد(، َوَنْحَوُه« )30(. َوخَيَْتصَّ
- هذا الّرجُل )الرجل=الكامل(.

- هذا الّرجُل )الرجل=اإلنسان(.
فاالسم اجلنس املحىّل بـــ )أل( حمتمل الداللة، فقد يريد به املتكّلم ما يقابل املرأة، 
وقد يريد به التعظيم بكامٍل، وكّل ذلك حمتمل مقبول، غري أّن العَلم نحو )زيٌد( رافع 

لذلك االحتامل )31(.
1-2- داللة االسم )غريك(:

نحو  معرفة،  إىل  بإضافته  يتعّرف  ال  مما  الكلامت  بعُض  النكرة  به  توصف  مما 
اُم َغرُيُه  )غريك(، يقول سيبويه: »َوِمنُه )َمَرْرُت بَِرُجَلنِي َغرِيَك(، فإِْن ِشْئَت َحَْلَتُه َعىَل أهنَّ
ُه  يِف اخِلصاِل َويِف األُُموِر، وإْن ِشْئَت َعىَل َقولِِه: )َمَرْرُت بَِرُجَلنِي آَخَريِن( إذا أَرْدَت أنَّ

َقْد َضمَّ َمَعَك يِف امُلُروِر ِسواَك، َفَيِصرُي َكَقولَِك: )برجٍل آَخَر( إذا َثنَّى بِِه« )32(.
- َمَرْرُت بَِرُجَلنِي َغرِيَك )=َغرُيُه يِف اخِلصاِل(.

- َمَرْرُت بَِرُجَلنِي َغرِيَك )=آخَرين سواه(.
املتكّلم،  يريدمها  معنيني  عىل  وتكون  املعرفة،  إىل  مضافًة  بـ)غري(  النكرَة  تصف 
املتكّلم،  هبم  مّر  ثالثة  فيكونون  املخاَطِب؛  غرِي  بشخصني  مروره  يقصَد  أن  أوهلام: 

واملعنى اآلَخر: أهنام غري املخاَطِب يف اخلصال عىل التبعية حلاله من حاهلام  )33(.
2-تعديد الداللة املعجمية للفعل:

2-1- داللة الفعل )دعا(:
ِشْئَت  َفإْن   ، َمْفُعوَلنْيِ إىل  فِْعُلُه  َيَتَعّداه  الِذي  الَفاِعِل  باُب  »)َهذا  سيبويه:  يقول 
ى إىل الّثايِن َكاَم َتَعّدى إىل األّوِل(، َوَذلَِك  َت َعىَل امْلَْفُعوِل األّوِل، َوإْن ِشْئَت َتَعدَّ اْقَترَصْ
َذلَِك:  َوِمْن  اجِلَياَد(،  الّثَياَب  ا  برِْشً َو)َكَسْوُت  ا(،  ِدْرمَهً َزيًدا  اهللِ  َعْبُد  )َأْعَطى  َقوُلَك: 

ُت الّرَجاَل َعْبَد اهللِ(، َوِمْثُل َذلَِك َقوُله َعّز َوَجّل: زب ۈ  ۈ ٴۇ ۋ  )اْخرَتْ
ۋرب )34( ، َو)َسّميُته َزيًدا(، َو)َكنّيُت َزيًدا َأَبا َعْبِد اهللِ(، َو)َدَعوُتُه َزيًدا( إَذا َأَرْدَت 
ِرْي جَمَْرى )َسّميَته(، َوإْن َعنَيَت الّدعاَء إىل َأْمٍر مَلْ جُيَاِوْز َمْفُعواًل َواِحًدا« . َدْعَوَتُه التِي جَتْ

- دعوُته زيًدا )=سّميته زيًدا(.



- دعوُته )= استدعيُته(.
فيجري  التسمية،  بمعنى  جيعلها  أن  أّوهلام:  وجهان،  )دعا(  الفعل  يف  فللمتكّلم 
واملعنى  زيًدا(،  )َسّميته  يقال:  كام  زيًدا(،  )دعوُته  فيقال:  )سّميته(،  الفعل  جمرى 
اآلَخر: أن يوردها بمعنى الدعاء إىل أمر، أي: أن تستدعيه إىل أمر حَيرُضه )36( ، ويظهر 
أثر ذلك يف العمل، فالفعل )دعا( بمعنى التسمية ينصب مفعولني، ثانيهام األصُل 
فيه أْن يصل إليه بحرف اجلّر، فيقال: )دعوُته بزيٍد(، و)سّميُته بزيٍد( )37(  ، وجيوز فيه 
حذف املفعول الثاين اقتصاًرا من غري دليل، والفعل )دعا( بمعنى االستدعاء يكتفي 
بمفعول واحد، نحو: )دعوُت زيًدا(؛ إذ هو بمنزلة الفعل )استْدعى(، حيث تقول: 

)استدعيُت أخاك( )38(.
2-2- داللة األفعال )رأى- وجد- علم(:

، َوَليَس َلَك َأْن  يقوُل سيبويه: »)َهذا َباُب الَفاِعِل الِذي َيَتَعّداُه فِْعُلُه إىل َمْفُعوَلنْيِ
َتْقَترِصَ َعىَل أَحِد امْلَْفُعوَلنِي ُدوَن اآلَخِر(، َوَذلَِك َقوُلَك: )َحِسَب َعْبُد اهللِ َزيًدا َبْكًرا(، 
َو)َظّن َعْمرٌو َخالًِدا َأَباَك(، َو)َخاَل َعْبُد اهللِ َزيًدا أَخاَك(، َوِمْثُل َذلَِك: )َرَأى َعْبُد اهللِ 
َوَنْحَوه  )َظنَنُْت(  َذَكْرَت  َفإّنام  احِلَفاَظ(...،  َذا  َزيًدا  اهللِ  َعْبُد  َو)َوَجَد  َصاِحَبنا(،  َزيًدا 
َل فِيِه الّشكُّ أْو ُتِقيَم  َعَل األَوَّ ا، َومَلْ ُتِرْد َأْن جَتْ ِل َيِقينًا أْو َشكًّ لَِتْجَعَل َخرَبَ امْلَْفُعوِل األوَّ

َعَليِه يِف الَيِقنِي.
َوِمْثُل َذلَِك: )َعِلْمُت َزيًدا الّظِريَف(، َو)َزَعَم َعْبُد اهللِ َزيًدا َأَخاَك(. 

َوإْن ُقْلَت: )َرَأيُت( َفَأَرْدَت ُرَؤيَة الَعنِي، َأْو)َوَجْدُت( َفَأَرْدَت ِوْجَداَن الّضاّلِة، َفُهَو 
بَِمنِْزَلِة )رَضْبُت(، َوَلِكنَّك إّنام ُتِريُد بِـ)َوْجَدُت(: َعِلْمُت، َوبِـ)َرَأْيُت( َذلَِك َأْيًضا، َأاَل 

َتَرى أّنُه جَيُوُز لأَِلْعَمى َأْن َيُقوَل: )َرَأيُت َزيدًا الّصالَِح(.
َقوُلُه  َذلَِك  َفِمْن  ِل،  األَوَّ ِعْلَم  إاّل  ُتِريُد  ال  )َعَرْفُت(  بَِمنِْزَلِة  )َعِلْمُت(  َيُكوُن  َوَقْد 

َتَعاىل: زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   رب )39( ، َوَقاَل ُسْبَحاَنُه: زب ې 
َكاَنْت  )َعَرْفُت(،َكاَم  بَِمنِْزَلِة  َهُهنا  َفِهَي   ،)40( ەئرب  ائ  ائ  ى  ى   ې 

)َرَأيُت( َعىَل َوْجَهنِي« )41(.
- رأى عبُد اهلل زيًدا صاِحَبنا )= رؤية القلب(.

- رأيُت زيًدا )= رؤية العني(.
)رأى  الرتكيب:  الوارُد يف  أّوهلام:  معنيني،  به  يقصد  أن  )رأى(  بالفعل  للمتكّلم 
عبُد اهلل زيًدا صاِحَبنا(، وهو رؤية القلب )42( ، ومعناه أن جيعل خرَب املفعول األول 



فرؤية  اآلَخر:  املعنى  أّما   ،)43( بصحبته  وإّنام  بزيد،  العلم  ُيرد  ومل  يقينًا،  )الصحبة( 
العني)44(، ومثاله عند سيبويه )رأيُت زيًدا( )45(، وهي بمنزلة )أبرصُته( )46( فال يطلب 

إال مفعواًل واحًدا، ونظريه الفعل املتعدي ملفعول واحد )رضْبُت(.
- َوَجد عبُد اهلل زيًدا ذا احلفاظ )= وجود القلب بمعنى العلم(.

- أنا وجْدُته )= ِوْجَدان الضاّلة(.
- َوَجْدُت عليه )= من املوجدة والغضب(.

قد يريد املتكّلم بـ)وجد( عّدة معاٍن، أوهلا: الوارد يف الرتكيب )َوَجد عبُد اهلل زيًدا 
ذا احلفاظ(، بمعنى: َعِلَم )47(، وهو: وجود القلب )48(، والفعل هبذا املعنى يتعّدى إىل 
وهي   ،)50( وجْدُته(  )أنا  سيبويه  عند  ومثاله   ،)49( الضاّلة  ِوْجَدان  وثانيها:  مفعولني، 
املتعدي  الفعُل  ونظرُيه  واحًدا،  مفعواًل  إال  حينئٍذ  َيطلب  وال   ،)51( )َأَصْبُت(  بمنزلة 
لواحد )رضبُت(، وآِخُرها: بمعنى الغَضب )52(، نحو)َوَجْدُت عليه( )53( من امْلَْوِجدة، 

والفعل هبذا املعنى الزم، ال يتعّدى إال بحرف اجلّر، كام َمّثل سيبويه.
- علمُت زيًدا الظريَف )= علم القلب، العلم اليقيني(.

- علمُت زيًدا )= عرفُته(.
جيوز للمتكّلم أن يقصد بالفعل )علم( أحد معنيني، املعنى األّول: َوَرَد يف الرتكيب 
)علمُت زيًدا الظريَف(، وهو ِعْلُم القلب، ويقينُه )54(، فيكون )َعِلَم( طالًبا مفعولني، 
واملعنى اآلخر: بمنزلة )َعَرف(، ال ُيراد إال حدوُث العلِم باملفعول األّول )55(، والفعل 

هبذا املعنى ال يطلب إال مفعواًل واحًدا.

ا: تعديد الوظيفة النحوية للكلمة رابعاً

واملراد به أن ينقل املتكّلم الكلمَة من باب نحوي إىل آَخر، ومن وظيفة إىل أخرى 
الظرف إىل االسمية، وانتقال املصدر إىل  الواحد، كانتقال  النحوي  الرتكيب  داخل 
الظرفية، ويكون أمره فيام عامله واحٌد، سواء بقيت عالمته اإلعرابية، كالنصب ظرًفا 
ومفعواًل به، أم حتّولْت عالمته اإلعرابية إثَر حتّول وظيفته النحوية كتحّول املصدر 

من النيابة عن الفاعل رفًعا إىل الظرفية نصًبا، وبيان ذلك اآليت:
1- وظيفة الظرف:

- وظيفة )فوق(:
َمْوِضِع االْسِم  َبْعٍض( إذا َجَعْلَت )َفوًقا( يِف  َبْعُضُه َفوَق  َمَتاَعَك  »َتُقوُل: )َرأيُت 



َل ُمْبَتدَأ َكأنََّك ُقْلَت: )َرأْيُت َمَتاَعَك َبْعُضُه َأْحَسُن ِمْن  امْلَْبنِّي َعىَل امْلُْبَتدأ َوَجَعْلَت األوَّ
َبْعٍض(، َفـ)َفوَق( يِف َمْوِضِع )أْحَسُن(.

وإْن َجَعْلَتُه َحااًل بَِمنِْزَلِة َقولَِك: )َمَرْرُت بَِمتاِعَك َبْعِضِه َمْطُروًحا َوَبْعِضِه َمْرُفوًعا(، 
َنَصْبَتُه؛ ألنََّك ملْ َتْبِن َعَليِه َشْيًئا فَتبتِدَئُه، وإْن ِشْئَت ُقْلَت: )َرأيُت َمَتاَعَك َبْعَضُه َأْحَسَن 
ِمْن َبْعٍض(، َفَيُكوُن بَِمنِزَلِة َقولَِك: )َرأيُت َبْعَض َمَتاِعَك اجليَِّد( َفَوصْلَتُه إىل َمْفُعوَلنِي؛ 

َت كأنََّك ُقْلَت: )َرأيُت َبْعَض َمَتاِعَك(« )56(. ألنََّك َأْبَدْلَت َفرِصْ
فوَق  بعَضه  متاَعك  َعِمْلُت/ألقيُت   =( بعض  فوَق  بعَضه  متاَعك  جعلُت   -

بعض(.
- جعلُت متاَعك بعَضه فوَق بعض )= صرّيُت متاَعك بعَضه فوَق بعض(.

الكالم  حيمل  أن  للمتكّلم  وظائف،  ثالث  )فوق(  لالسم  سيبويه  كالُم  ُيظِهر 
الفعل  بمنزلة  الفعل )جعل(  تنصبها حااًل، ويكون  أن  األّول:  فالوجه  عليها )57(، 
)َعِمَل(، واملعنى: عملُت متاَعك عالًيا، كأنَّك أصلحَت بعَضه وهو عاٍل، والوجه 
الثاين: أن تنصبها ظرًفا وذلك حني يكون )َجَعل( بمعنى )ألقى(: ينتصب )فوَق( 
عىل الظرفية، واملعنى: أنك مل تعمِل املتاَع إلصالح شء منه، وتأثرٍي فيه، وإنام ألقيَت 
)متاعك(،  من  بداًل  املعنيني  عىل  اجلملة  يف  )بعضه(  وينتصُب  بعض،  فوَق  بعضه 
وآِخر الوجوه: أن تنصبها مفعواًل، ويكون )جعل( حينئٍذ نظري )رأيُت وصرّيُت( 
فعاًل قلبيًّا ناصًبا ملفعولني، أوهلام )متاعك(، والثاين )فوق( توّسًعا، فيتعّدى )جعل( 

إىل املفعوَلني من جهة العمل والنقل من حاٍل إىل حال.
2- وظيفة املصدر:
- وظيفة )مّرتني(:

يقول سيبويه: »َوِمْن َذلَِك: )ِسرَي َعَليِه َخْرَجتاِن(، َو)ِصيَد َعَليِه َمّرتاِن(، َوَليَس 
َذلَِك َبَأْبعَد ِمْن َقولَِك: )ُولَِد َلُه ِستُّوَن عاًما(.

تاِن(، وإنَّام ُيِريُد: ُبِسَط َعَليِه  َوَسِمْعُت َمْن َأثُِق بِِه ِمَن الَعَرِب َيُقوُل: )ُبِسَط َعَليِه َمرَّ
َتنِي، َوَتُقوُل: )ِسرَي َعَليِه َطْوراِن َطْوٌر َكَذا َوَطْوٌر َكَذا(، َوالنَّْصُب َضِعيٌف  الَعذاُب َمرَّ

ا إذا َثنَّْيَت َكَقولَِك: َطْوٌر َكَذا َوَطْوٌر َكَذا. ِجدًّ
َعُلُه َعىَل  َوَقْد َيُكوُن يِف َهذا النََّصُب إذا َأْضَمْرَت، َوَقْد َتُقوُل: )ِسرَي َعَليِه َمّرَتنِي(، جَتْ
(، أْي:  َبَتنْيِ َب بِِه رَضْ ْهِر، أْي: َظْرًفا، َوَتُقوُل: )ِسرَي َعَليِه َطْوَرْيِن(، َوَتُقوُل: )رُضِ الدَّ
(، َفَهذا َعىَل األْحَياِن« )58( . َبَتنِي ِمَن الّساعاِت، َكاَم َتُقوُل: )ِسرَي َعَليِه َتْرِوحيَتنْيِ َقْدَر رَضْ



- ِصيَد َعَليِه َمّرتاِن.
- ِسرَي َعَليِه َمّرَتنِي.

جيوز يف )مّرَتني( أن يريد هبا املتكّلم املصدر والظرف، فيأيت فيها الرفع والنصب، 
ووجه الرفع أن يكون نائًبا عن الفاعل، ووجه النصب أن يكون ظرًفا ملوافقته معنى: 

وقَتني، كام جيوز أن يكوَن نصبه عىل املصدر مفعواًل مطلًقا؛ إذ أصله: َمرَّ مّرًة )59(.
3- وظيفة االسم غرِي الظرف واملصدر:

3-1- وظيفة )أّول(:
َفَواِحًدا،  َواِحًدا  َقولَِك:  َعىَل  َجَرى  َفاألّوَل(،  األّوَل  )َدَخُلوا  »َقوُلَك:  عنه  جاء 
َجَعَلُه  َفاألّوُل(،  األّوُل  )َدَخُلوا  َفُقْلَت:  َرَفْعَت  ِشْئَت  َوإْن  َرُجاًل(،  َرُجاًل  َو)َدَخُلوا 

ُه َقاَل: َدَخَل األّوُل َفاألّوُل« )60(. َبَداًل َوَحََلُه َعىَل الِفْعِل َكأنَّ
- َدَخُلوا األّوَل َفاألّوَل.

- اْدُخُلوا األَّوُل َفاألّوُل.
مما جيوز فيه وجهان إعرابيان ملراد املتكّلم االسُم )األّول( فإنه يقع حااًل مقروًنا 
باأللف والالم، وتأويله مقّدًرا: دخلوا مرّتبنِي األّوُل فاألّوُل، أي: واحًدا بعد واحد، 

وجيوز أن يرفع )األّول( فيكون بداًل من الضمري قبله )61(. 
3-2- وظيفة )قريب(:

ُه َليَس َهُهنا َمْعنًى بِالَباِء  يقول سيبويه: »َوإذا ُقْلَت: )ما أْنَت بَِزيٍد َوال َقِريًبا ِمنُْه(، فإنَّ
ملْ َيُكْن َقْبَل أْن جَتِيَء هِبا َوأْنَت إذا َذَكْرَت الَكاَف مُتَثُِّل، َوَتُكوُن )َقِريًبا( َهُهنا إْن ِشْئَت 

َعْل )َقِريًبا( َظْرًفا َجاَز فِيِه اجلرُّ َعىَل الَباِء َوالنّْصُب َعىَل امْلَْوِضِع« )62(. َظْرًفا، فإِْن ملْ جَتْ
َعِل اآلِخَر ُهَو األّوَل،  ويف موضع آخر: »َوَتُقوُل: )َعْهِدي بِِه َقِريًبا َوَحديًثا(، إذا ملْ جَتْ
فإِْن َجَعْلَت اآلِخَر ُهَو األّوَل َرَفْعَت، وإذا َنَصْبَت َجَعْلَت )احلَِديَث( َو)القريَب( ِمَن 
ُه حاٌل َوَليَس  الّدْهِر، َوَتُقوُل: )َعْهِدي بِِه قاِئاًم( و)ِعْلِمي بِِه ذا ماٍل(، فَتنِْصُب َعىَل أنَّ

.)63( » بِالَعْهِد َوال الِعْلِم َوَليسا ُهنا َظْرَفنْيِ
- ما أْنَت بَِزيٍد َوال َقِريًبا ِمنُْه/ وال قريٍب منه.

- َعْهِدي بِِه َقِريًبا/ قريٌب.
االسم )قريب( لك أن جتعله ظرًفا، ولك أن جتعله اساًم غري ظرف، وباملراَدين 
خيتلف إعرابه، فلو قّدرته ظرًفا، نصبته عىل موضع خرب )ما(، ولو جعلته اساًم غري 



املعنى  لكن  واجلّر،  النصب  قريٍب(،  قريًبا/وال  )وال  جائزان  وجهان  فهناك  ظرف 
فيهام واحد )64(.

يف  وهو  نصبته  ظرًفا  )قريب(  جعلَت  إن  املبتدأ،  خرب  موضع  يف  جاء  لو  ومثله 
موضع اخلرب، وإن قّدرته اساًم غري ظرف رفعته خرًبا لـ)عهدي( عىل وجه السعة )65(  .

ا: تعديد األوجه اإلعرابية للكلمة خامساً

وهلذا املجال ُعْلقٌة بتنويع العوامل اإلعرابية املتسلطة عىل الكلمة داخل الرتكيب 
النحوي، فرتفعه لعامل، وتنصبه لعامل ثاٍن، وجتزمه لعامل غريمها، بخالف الرضب 
املتقّدم يف تعديد الوظائف النحوية، إذ قد يبقى عىل وجه النصب – مثاًل- غري أنه 
ظرف أو مفعوالً به، والعامل واحد، واألمُر هنا وجٌه إعرايّب مُمِكن يف العربية يريده 
املتكّلم ويقصده، وله أثر يف املعنى والعالمة اإلعرابية، وهذا بابه واسع، وَثـمَّ مسائل 
حتتمل وجهني وأكثر يف الكتاب كانت بإرادة املتكّلم ومشيئته، وقد أّكد سيبويه يف 
إمكانات  من  اللغة  له  جتيزه  وما  املتكّلم  اختيار  أّن  عىل  كتابه  من  موضع  من  أكثر 
يرتبط بحاجات  الذي  معنوية متعددة، وهذا يتصّل بسبب وثيق بمفهوم اإلعراب 
عمليات  عن  ناشئ  واختالف  تغيري  هو  إنام  اإلعراب  ونظام  وأغراضه،  املتكّلم 

يوّلدها املتكّلم وتدور يف نفسه وفكره وجيّسمها يف أبنية تسمح هبا اللغة )66(.
ومن أوجه ذلك يف الكتاب ما يل:

1- فتح مهزة )أّن( وكرسها:
َحاَلُه،  َوَهِذِه  ا  َشابًّ َرَأيُتُه  ُقْلَت:  َكأّنَك  َيوَمِئٍذ(،  َيْفَخُر  َوإّنُه  ا  َشابًّ )َرَأيُتُه  »َتُقوُل: 
َتُقوُل َهذا اْبتِداًء َومَلْ جَيَْعْل الَكالَم َعىَل )َرَأيُت(، َوإْن ِشْئَت َحَْلَت الَكالَم َعىَل الِفْعِل 

]َفَفَتْحَت[« )67(.
ا وإنه يفخُر يومئٍذ. - رأيُته َشابًّ
ا وأنه يفخُر يومئٍذ. - رأيُته َشابًّ

للمتكّلم أن يبتدئ الكالم بعَد الواو أو يرشَك ما بعدها مع ما قبلها، وينبني عليه 
أو  أنه يفخُر،  َشابًّا وحاله  أن تكرس مهزة )إّن( وتستأنف كالًما واملعنى: أنك رأيته 
تفتح مهزة )أّن( عىل أن تؤّول باملفرد وتعطف عىل ما قبلها فيشرتكان يف تعدية الفعل 

إليهام )68(. 



2- رفع االسم املشغول عنه ونصبه:
»َوَذلَِك َقوُلَك: )َعْمرٌو َلِقيُتُه َوَزيٌد َكّلْمُتُه( إْن َحَْلَت الَكالَم َعىل األّوِل، وإْن َحَْلَتُه 
أَباه  َلِقيُت  )َزيٌد  َقوُلَك:  َذلَِك  َوِمْثُل  كّلْمُته(،  وزيًدا  لقيُتٌه  )عمرٌو  ُقلَت:  اآلَخِر  َعىَل 

َوَعْمًرا َمَرْرُت بِِه( إْن َحْلَتُه َعىَل األِب، َوإْن َحْلَتُه َعىَل األّول َرَفْعَت« )69(.
- عمرو لقيته وزيٌد كلمته.

- عمرو لقيته وزيًدا كلمته.
- زيد لقيت أباه وَعمًرا مررت به.

- زيد لقيت أباه وعمرٌو مررت به.
إذا وقع االسم املشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جلة فعلية، هي خرب عن املبتدأ؛ 
فاجلملة الكربى هي االسمية )املبتدأ + خربه اجلملة الفعلّية(، واجلملة الصغرى هي 
الفعلية )الفعل + فاعله( الواقعة خرًبا عن املبتدأ، فاملتكّلم باخليار؛ بني العطف عىل 
ما قبله، عطَف جلة اسمية عىل اسمية مراعاة للصدر، أو عطف جلة فعلية عىل مثلها 

مراعاة للعجز )70(.
3- رفع تابع املنادى املفرد العلم ونصبه:

»َوَأّما )َيا مَتِيُم َأْجَُعوَن(، َفَأْنَت فِيِه بِاخِلَياِر إْن ِشْئَت ُقْلَت: )َأْجَُعوَن(، َوإْن ِشْئَت 
]ُقْلَت[: )َأْجَِعنَي(« )71(.

- يا متيُم أجعون.
- يا متيُم أجعني.

تابع املنادى املفرد العَلم إن كان مفرًدا نحو التوكيد بـ)أجعني(، جيوز فيه وجهان، 
فللمتكّلم أن يرفعه إتباعا للفظ املنادى، وله أن ينصبه إتباعا ملحله )72(.

4- رفع تابع اسم اإلشارة املنادى:
»َوَقاَل اخلَِليُل -َرِحَُه اهللُ- إذا ُقْلَت: )َيا َهذا( َوأْنَت ُتِريُد أْن َتِقَف َعَليِه ُثّم ُتَؤّكَدُه 
بِاْسٍم َيُكوُن َعْطًفا َعَليِه َفْأَنَت فِيِه بِاخِلَياِر إْن ِشْئَت َرَفْعَت َوإْن ِشْئَت َنَصْبَت، َوَذلَِك 
َأْجَُعوَن  مَتِيُم  )َيا  َكَقولَِك:  َيِصرُي  )َزيًدا(،  ُقْلَت:  ِشْئَت  إْن  َزيٌد(،  َهذا  )َيا  َقوُلَك: 

َوَأْجَِعنَي(« )73(.
- يا هذا زيٌد.

- يا هذا زيًدا.



يرفع  أن  له  فيجوز  بيان،  عطَف  العَلِم  املفرِد  املنادى  عىل  يعطف  أن  للمتكّلم 
وينصب، فالرفع )زيٌد( عىل اللفظ، والنصب )زيًدا( عىل املوضع )74(.

5- نصب املضارع وجزمه ورفعه:
يعرب املضارع نصًبا ورفًعا وجزًما تبًعا ملراد املتكّلم من الكالم، ويصّور الريضُّ 
َمتى  ُنَبنّيَ  أْن  َأَرْدَنا  »إذا  أّنه  )حّتى(  بعد  املضارع ورفعه  توجيه نصب  بقوله يف  هذا 
ُيرفُع املضارُع بعد )حّتى( َوَمتى ُينصُب؟ ُقلنا: ذاك إىل َقْصِد امُلَتكّلِم« )75(، فللنصب 
معاٍن كالسببّية واملعّية والغائّية، وللرفع واجلزم معاٍن أخرى كاإلرشاك واالستئناف 
منها  ويتخرّي  السياق دالليًّا  التعّدد حتكمه عالقاٌت ويوجهها  ذاك  وُجلُّ  اجلزاء،  أو 
»َتُقوُل:  الفاء،  بعد  ورفعه  املضارع  نصُب  الكتاب  يف  ذلك  ومن  يريد،  ما  املتكّلم 
َفَكيَف  َتْأتِينِي  َما  َأَحُدمُها:  امْلََعايِن،  ِمَن  َوْجَهنِي  َعىَل  َفالنّْصُب  َفُتَحّدَثني(،  َتْأتِينِي  )َما 
ِدْثنِي، أْي: ِمنَْك  ُثنِي، أْي: َلْو َأَتيَتنِي حَلَّدْثَتنِي، َوأّما اآلَخُر: َفاَم َتْأتِينِي َأَبًدا إاّل مَلْ حَتْ دُّ حُتَ

إِْتَياٌن َكثرٌِي َوال َحِديٌث ِمنَْك.
ْكَت َبنَي األَّوِل َواآلِخِر َفَدَخَل اآلِخُر فِياَم َدَخَل فِيِه األَّوُل، َفَتُقوُل:  َوإْن ِشْئَت َأرْشَ
ّدُثنِي، ... َوإِْن ِشْئَت َرَفْعَت َعىَل  )َما َتْأتِينِي َفُتَحّدُثنِي(، َكَأّنَك ُقْلَت: َما َتْأتِينِي َوَما حُتَ

ّدُثنا« )76(. َوْجٍه آَخَر َكأّنَك ُقْلَت: َفَأْنَت حُتَ
يكون  أن  إّما  وجهني،  من  )فتحّدَثني(  فالنصب  ويرفع،  ينصب  أن  فللمتكّلم 
اإلتيان  وجد  ولو  اإلتيان،  عدم  أجل  من  ممتنع  واحلديث  مطلًقا،  نفًيا  منفيًّا  اإلتيان 
منك،  حديث  وال  كثرًيا  حاصل  منك  اإلتيان  أن  اآلَخر:  والوجه  احلديث،  لوجد 

فاإلتيان املنفي هو اإلتيان الذي معه حديث.
والرفع اجلائز يف )فتحّدُثني( من وجهني كذلك، إّما عىل وجه عطف املفردات، 
النَّْفي،  يِف  َمَعه  َداخل  لألوِل  رشيك  فاآلِخر  ثنِي،  دِّ حُتَ َوَما  َتأتِينِي  َما  أنك  واملعنى: 
َوَما  َتأتِينِي،  َما  اإِلْتَيان عىل ِحدة، واحْلَِديث عىل ِحدة، َأي:  النَّْفي قد تنَاول  َويكون 
ثنِي، وكذا التوجيه يف اآلية، ويرتفع املضارع بعد الفاء عىل وجه آخر، وتقديره  دِّ حُتَ
خرًبا عن مبتدأ حمذوف، ويقّدر الكالم حينها بعطف جلة مثبتة عىل جلة قبلها منفية، 
كأن الكالم بتقدير: ال تأتيني ثم أنت حُتّدُثني اآلن، فليس املجيء سبًبا للحديث، وال 

هو رشط له، كام كان ذلك يف حال النصب )77(.
ومن دقيق اإلعراب جزُم املضارع ورفعه بعد اجلزاء )الطلب( تبًعا ملراد املتكّلم، 
َعَل ُدَعاًء َبْعَد ِقَياِمِه َوَيُكون الِقَياُم َسَبًبا َلُه  فـ»َتَقوُل: )ُقْم َيْدُعوَك(، ألّنَك مَلْ ُتِرْد أْن جَتْ



َوَلِكنَّك َأَرْدَت: ُقْم إّنُه َيْدُعوَك، َوإْن َأَرْدَت َذلَِك امْلَْعنَى َجَزْمَت« )78(.
- ُقْم َيْدُعوَك / َيْدُعَك.

فللمتكّلم يف املضارع الواقع بعد الطلب أن جيزمه ويرفعه، فاجلزم عىل اجلواب، 
يريد أن جيعل القيام سبًبا للدعاء، كأنه يقول: إّنك إْن تقْم يدُعَك، والرفع عىل معنى: 
إنه يدعوك، فأمرَته بالقيام، وأخربته أنه يدعوه البتة، ومل ترد اجلواب عىل أنه إن قام 

دعاه )79(.

ا: اإللغاء واإلعمال سادساً

ويف جمال العامل تنفُذ إرادة املتكّلم يف إعامل العامل وتسليطه عىل املعمول، ويف 
إلغاء العامل وعزله عن معموله، ومن ذلك إعامُل أفعال القلوب )ظن( وإلغاؤها، 
جاء يف الكتاب: »)َهَذا َباُب األَْفَعاِل التِي ُتْسَتْعَمُل َوُتْلَغى(، َفِهَي )َظنَنُْت َوَحِسبُت 
َفإِذا َجاَءْت ُمْسَتْعَمَلًة  ّن،  َأْفَعاهِلِ ُف ِمْن  َيَترَصّ َوِخلُت َوُأريُت َوَرَأيُت َوَزَعْمُت(، َوَما 
اخلرََبِ  يِف  ِل  األوَّ َعىَل  َوالبِنَاِء  اإِلْعاَمِل  يِف  َوَأْعَطيُت(  ْبُت  َورَضَ )َرَأيُت  بِْمنَِزَلِة  َفِهَي 
َواالْستِْفَهاِم َويِف ُكلِّ َشٍء، َوَذلَِك َقوُلَك: )َأُظنُّ َزيًدا ُمنَْطِلًقا(، َو)َأُظنُّ َعْمًرا َذاِهًبا(، 
َذاِهًبا(، َوَمْن َقاَل:  َأُظنُُّه  َوَتُقوُل: )َزيٌد  َأَباَك(،  َأَخاَك(، َو)َعْمًرا َزَعْمُت  َو)َزيًدا َأُظنُّ 
ْبُتُه(، َنَصَب ]َفَقاَل[: )َعْبَد اهللِ أظنُّه َذاِهًبا(، َوَتُقوُل: )َأُظنُّ َعْمًرا ُمنَْطِلًقا(،  )َعْبَد اهللِ رَضَ
ْبُت َزيًدا َوَعْمًرا َكّلْمُتُه(، َوإْن ِشْئَت َرَفْعَت َعىَل  َو)َبْكرًا َأُظنُّه خاِرًجا(، َكاَم ُقْلَت: )رَضَ
الّرْفِع يِف َهذا، َفإِْن َأْلَغيَت ُقْلَت: )َعْبُد اهللِ َأُظنُّ َذاِهٌب(، َو)َهذا إَخاُل َأُخوَك(، َو)فِيها 

ُأَرى َأُبوَك(، َوُكلَّام َأَرْدَت اإِلْلَغاَء َفالّتْأِخرُي َأْقَوى، َوُكلٌّ َعِريبٌّ ]َجّيٌد[.
َوإّنام َكاَن الّتْأِخرُي َأْقَوى؛ ألّنُه ]إّنام[ جَيِيُء بِالّشكِّ َبْعَدما َيْميِض َكالُمه َعىَل الَيِقنِي 
أْو َبْعَد َما َيْبَتِدُئ َوُهَو ُيِريُد الَيِقنَي ُثّم ُيْدِرُكُه الّشكُّ َكاَم َتُقوُل: )َعْبُد اهللِ َصاِحُب َذاَك، 
َبَلَغنِي!(، َوَكاَم َقاَل: )َمْن َيُقوُل َذاَك؟، َتْدِري!(، َفَأّخَر َما مَلْ َيْعَمْل يِف أّوِل َكالِمِه، َوإنَّام 
َجَعَل َذلَِك فِيام َبَلَغُه َبْعَد َما َمَض َكالُمُه َعىَل الَيِقنِي َوفِيام َيْدِري، َفإذا اْبَتَدَأ َكالَمُه َعىَل َما 
َر َكاَم َقاَل: )َزيًدا َرَأْيُت( َو)َرَأيُت َزيًدا(« )80(. يِف نِّيتِِه ِمْن الّشكِّ َأْعَمَل الِفْعَل َقّدَم أْو أخَّ

- زيدًا أظنُّ أخاك.
- عبُد اهلل أظنُّ ذاهٌب / هذا إخاُل أخوك / فيها ُأَرى أبوك.

. - عبَد اهلل ذاهًبا أظنُّ



. - عبُد اهلل ذاهٌب أظنُّ
إذا تأّخرت هذه األفعال عن معموالتا أو توّسطتها جاز فيها اإلعامل واإلمهال، 
اليقني،  أو  الشّك  نّية  من  نفسه  وما يف  املتكّلم  مراد  إىل  مذهب سيبويه  ومردُّمها يف 
فمتى بنى املتكّلُم تركيَب )ظّن( عىل نّية الشكِّ نصَب مفعوَليه، متوّسًطا بينهام نحو 
(، وهو يف اإلعامل نظري  )زيًدا أظنُّ أخاك(، أو متأّخًرا عنهام نحو )عبَد اهلل ذاهًبا أظنُّ
أنشأ  له: )زيًدا رضبُت، ورضبُت زيًدا(، وإن  الناصب  بفعله  املعّلق  املفعول  نصب 
أو  املعموِل  ُميِضِّ  بعد  الشكُّ  أدركه  ثم  قلبه خماجلُة شكٍّ  الرتكيَب وليس يف  املتكّلم 

كليهام رفع املعموَلني وألغى الظّن )81(.
»أّن  ذلك  املتكّلم،  ملراد  وُتْلَغى  فُتعَمُل  )إذن(  باُب  )ظّن(  باب  عىل  يقاس  ومما 
َأْعَمْلَتها  ِشْئَت  إْن  بِاخِلَياِر  فِيها  َفإّنَك  الِفْعِل  َوَبنَي  َوالَواِو  الَفاِء  َبنَي  َكاَنْت  إذا  )إَذْن( 
َبنَي اْسَمنِي، َوَذلَِك َقوُلَك: )َزيًدا  ِمنُْهام  َكإْعاَملَِك )ُأَرى َوَحِسْبُت( إذا َكاَنْت َواِحَدٌة 
َحِسْبُت أَخاَك(، َوإْن ِشْئَت َأْلَغيَت )إَذْن( َكإْلَغاِئَك )َحِسْبُت( إَذا ُقْلَت: )َزيٌد َحِسْبُت 

َأُخوَك(« )82(.
- فإذن آتَيك / إذن أكرَمك.

- فإذن ال أجيُئك.
ا املتكّلُم-  إذا وقعت )إذن( بعد واو أو فاء صلح اإلعامل فيها واإللغاء، فلك - أيُّ
أن تلغَي )إذن( وجتزم املضارع أو ترفعه بعدها، ولك أن تعملها فتنصب، فأما اجلزم 
فعىل العطف عىل )آتك( وإلغاء )إذن(، والرفع عىل قولك: وأنا أكرُمك ثم أدخلت 

)إذن( بني االبتداء والفعل فلم تعمل شيًئا، والنصب عىل إعامل )إذن( )83(.

المبحث الثاني: مقاصد الكالم وأغراضه في كتاب سيبويه

:)84( )Speech Intentions( مفهوم مقاصد الكالم وأغراضه

يمثل هذا العنرص منتهى رسالة الكالم، وغرضه اإلبالغّي، فاملقاصد واألغراض 
هي املحّصل النهائي من مراد املتكّلم اخلاص من الرتكيب الذي أنشأه حذًفا وذكًرا، 

تقدياًم وتأخرًيا، مراًعى فيه أحوال خماَطبِه وعلمه ومعرفته املسبقة بفحوى الكالم.
ودراسُة املقاصد واألغراض تتعّدى حدوَد العامل والصنعة واإلعراب، َفَتِصُل 
موضوعات  أحد  األغراض  دراسة  ومتثل  الوظيفية،  وأحكامه  النحو  معاين  إىل 



الدراسات التداولية، وهبا تظهر الوظيفة اإلبالغية للكالم، ويرتبط النحو بسياقاته 
االستعاملية.

وترتبط املقاصد بالبواعث املجتمعية، واألغراض مما له صلة بالبواعث النفسية 
للمتكّلم مما يروم إيصاله ملتلّقيه )85(، وذلك مما يؤّكد به عىل وظيفية اللغة، يقول ابُن 
ها فإهنا أصواٌت ُيعرّبُ هبا كلُّ قوٍم َعن أغراِضهم« )86(، والبِن خلدون  جنّي: »أّما حدُّ
املتعاَرِف هي عبارُة  اللغَة يف  أّن  باملجتمع يقول: »اعلْم  اللغة  كالٌم نفيس يف عالقة 
يف  مقّررًة  َمَلكًة  َتصرَي  أْن  ُبّد  َفال   ، لساينٌّ فِعٌل  العبارُة  وتلك  مقصوِده،  َعن  املتكّلِم 
وكانِت  اصطالحاِتم،  بحسب  أّمٍة  كّل  يف  وهو  الّلساُن،  وهو  هلا،  الفاعِل  العضِو 
امْلََلكُة احلاصلُة للعرِب ِمن ذلك أحسَن امْلََلكاِت، َوأْوَضَحها إبانًة عن املقاصِد« )87( .

الَفصل بين مقاصد الكالم وإرادة المتّكلم:

قد يتّصل أمُر )املقاصد واألغراض الكالمية( بسبٍب مع املبحث السابق )=إرادة 
املنجز  وُيدفع هبام سرُي  إليه،  فِكالمها مقصوٌد  بينهام،  لوشيجة  به  َيعلُق  أو  املتكّلم(، 
اللغوي النهائي، حيث الرتكيب النحوي، لكني ألتِمُس فرًقا جيعلني أِميُز بني إرادة 
الكالم  املتكّلم ومقاصد  إرادة  بني  فالفرق  الكالمية،  واملقاصد واألغراض  املتكّلم 

وأغراضه من وجوه:
- أّن اإلرادة حيث التأثري املبارش من املتكّلم يف بناء الرتكيب النحوي حذًفا وذكًرا، 
تقدياًم وتأخرًيا، إعاماًل وإمهااًل، بل له تأثري يف تعديد األوجه اإلعرابية للكلمة، ويف 
تعديد الوظائف النحوية للكلمة الواحدة داخل الرتكيب، أما املقاصد واألغراض 

فهي النتيجة النهائية ملا َسَبكه املتكّلم من تراكيب.
وموّجها  مؤّثًرا  يكون  قد  الكالمية  الغرض/الرسالة  أن  ذلك  إىل  يضاف   -
)العناية  التقديم  أو  بعضه،  ذكر  أو  الرتكيب،  أجزاء  بعض  حذف  يف  للمتكّلم 
بعض  حيذف  أن  ويريد  الرتكيب  إىل  يقصُد  املتكّلم  فإّن  آخر:  وبمعنى  واالهتامم(، 
يّتجه نحو  بإعراب كّل ذلك وهو  ُيعمل كلمَة أو يعرهبا  أو  يقّدم بعضها  أو  أجزائه 

مقاصد املنجز اللغوي النهائي.
- ثم إّن بعض الرتاكيب ختتلف يف بنائها غري أهّنا تؤدي رسالة كالمية أو مقصًدا 



واحًدا، فمقصد وغرض )اإلخبار(، مثاًل، جتده ُيؤّدى برتكيب حمذوٍف بعُض أجزائه، 
ٍم فيه بعُض أركانه عىل بعض. أو ُمَقدَّ

مقاصد الكالم وأغراضه في تراكيب الكتاب:
والرتاكيب،  اجلمل  ملعاين  سيبويه  تناول  يف  الكالمية  واألغراض  املقاصد  تظهر 
ويف تفسريه أوجه الكالم املنجز، ومما يلمح يف مقاصد الكالم وأغراضه انتظاُم أبواٍب 
خمتلفة يف َمْقصٍد واحد، كام أّن الباب النحوي الواحد قد تتعّدد أغراُضه ومقاصُده 
الكالمية، ولعل أهم املقاصد واألغراض وأكثرها دوراًنا يف الكتاب هي: اإلخباُر، 
والتعريُف، والتنبيُه، والتبينُي، والتثبيُت والتزجيُة، والرفُع من اليشء وشأنِه، أو النيُل 

منه وشأنِه، وتفصيل ذلك فيام يل:

أوالاً: اإلخبار

واملراُد به جمّرُد اإلعالم بام يف مكنون نفس املتكّلم وإكساُب املخاَطِب معلومًة هو 
ا أو ُمنِكًرا جاحًدا فيأيت اخلرب له مؤّكًدا  ًدا شاكًّ عنها غافل أو غرُي عامل، وقد يكوُن مرتدِّ
اخلربّي(،  بـ)األسلوب  البالغيون  به  يقصد  ما  هذا  ولعل  واإلنكار،  الشّك  يزيل  بام 
ويقابله األسلوب الطَلبي )88( وفيه يتوّجه املتكّلم نحَو املخاَطب )89( سائاًل مستفِهاًم، 
ا )93(. ا )90(، آِمًرا أو ناِهًيا )91(، داعًيا أو متمنِّيًّا )92(، عارًضا أو حاضًّ مسرتِشًدا أو ُمستخرِبً
الذي  احلكم  املخاطب  إفادة  أّوهلام:  ألحد غرضني،  ُيْلقى  أن  اخلرب  واألصُل يف 
)زيٌد  نحو  اخلرب(  )فائدة  النوع  هذا  ويسمى  له،  جاهاًل  كان  إذا  اجلملة،  تضمنته 
اخلرب  يعلم  بأنه  أيًضا  عاملٌ  املتكّلَم  أّن  املخاَطب  إفادة  اآلَخر:  والغرض  منطلٌق(، 
لتلميذ أخفى عليك نجاحه يف االمتحان، وعلمته من طريق آخر: )أنَت  كام تقوُل 
نجحَت يف االمتحان(، ويسمى هذا النوع )الزَم الفائدة(؛ ألنه يلزم يف كلِّ خرب أن 

يكون امْلُخرَب بِِه عنده علٌم أو َظن به.
ومن نامذج غرض اإلخبار يف كتاب سيبويه ما ييل:

أ- اإلخبار غرٌض لبعض ما ارتفع من عنارص اإلسناد:
عىل  ظريف  كالم  وهذا  بعدها،  االستفهام  وقوُع  القلوب  أفعال  عمَل  ُيعّلُق  مما 
وإنام  العلم؛  يّدعي  ال  يستفهم  والذي  يستفهم،  ال  الِعلَم  يّدعي  الذي  ألن  ظاهره، 
تأويله: أين قد علمُت حقيقَة ما تستفهم عنه غريي )94(، فـ»إَذا ُقْلَت: )َقْد َعِلْمُت َأزيٌد 



َي ِعْلَم امْلُخاَطِب  ، وأَرْدَت أن تسوَّ ام َثمَّ رِبَ أّنك َقْد َعِلْمَت َأيُّ َثمَّ أْم َعْمرٌو( أَرْدَت أْن خُتْ
فِيهام َكاَم اسَتَوى ِعْلُمَك يف امْلَْسأَلِة ِحنَي ُقْلَت: )أَزيٌد َثمَّ أْم عمٌرو(« )95(.

ب- اإلخبار غرٌض لبعض عنارص التخصيص:
ينتصب املصدر املشبَّه به العالجي )صوَت( وغرضه اخلرب، كام يرتفع املصدر غري 
العالجّي واملتكّلم به خيرب به عىل وجه آخر )96( ، فـ»إَذا َقاَل: )َلُه َصوٌت َصوَت ِحَاٍر( 
ُه َمّر بِِه َوُهَو ُيَصّوُت َصوَت ِحَاٍر، َوإَذا َقاَل: )َلُه ِعْلٌم ِعْلُم الُفَقَهاِء( َفُهَو  فإِنَّام َأْخرَبَ أنَّ

رِبُ َعامَّ َقِد اْسَتَقّر فِيِه َقْبَل ُرْؤَيتِِه َوَقْبَل َسْمِعِه ِمنُْه« )97(. خُيْ
ويف نحو تركيب املعّية مما يرتفع فيه ما بعد الواو التي هي نصٌّ يف املعّية ويغني 
عن اخلرب )98(، نحو»)أْنَت َوَشَأُنَك(، َو)ُكلُّ اْمِرٍئ َوَضيَعُته(، َو)أْنَت َأْعَلُم َوربَُّك(، 
رِبَ بِاحلاِل التي فِيها  ُه َرْفٌع، ال َيُكوُن فِيِه النّصُب؛ ألنَّك إّنام ُتِريُد أْن خُتْ َوَأشباُه َذلَِك َفُكلُّ

ُث َعنُْه يف حاِل َحِديثَِك َفُقلَت: أْنَت اآلَن كذلَِك« )99(. امْلَُحدَّ
ْبُت أَحًدا َيُقوُل ذاَك إاّل َزيًدا( ال َيُكوُن يِف َذا إاّل  ويف باب االستثناء »َتُقوُل: )ما رَضَ
رِبَ َبَموُقوِع فِْعِلَك َومَلْ ُتِرْد أْن خُتْرِبَ  النّْصُب، َوَذلَِك ألّنَك أَرْدَت يف َهذا امْلَوِضِع أْن خُتْ

ْبَت مِمّْن َيُقوُل ذاَك َزيًدا« )100(. َت أّنَك رَضَ أّنُه َليَس َيُقوُل ذاَك إاّل َزيُد، وَلِكنَّك أْخرْبَ
 ومن وجه املبالغة يف اإلخبار )101( »َقوُلَك: )ما َمَرْرُت بِأَحٍد إاّل َزيٌد َخرٌي ِمنُه(، 
ِمنُْهْم، إال أّنَك أْدَخْلَت )إاّل( لَِتْجَعَل َزيًدا َخرًيا  ُقْلَت: َمَرْرُت بَِقوٍم َزيٌد َخرٌي  كأّنَك 
ِمْن َجِيِع َمْن َمَرْرَت بِِه، َوَلو قاَل: )َمَرْرُت بِناٍس َزيٌد َخرُي ِمنُْهْم(، جَلاَز أْن َيُكوَن َقْد َمّر 
بِناٍس آَخَريَن ُهْم َخرٌي ِمْن َزيٍد، فإّنام قاَل: )ما َمَرْرُت بأَحٍد إاّل َزيٌد َخرٌي ِمنُْه( لُِيْخرِبَ أّنه 

مَلْ َيُمرَّ بأَحٍد َيْفُضُل َزيًدا« )102(.
»َكَقولَِك:  صاحبها،  من  الفعُل  وَقع  وهيئٍة  حاٍل  أّي  عن  إخباٌر  احلال  وأصُل 
رِبَ َعىَل أّيِة حاٍل اْسَتَقّر َفُقلَت: )قائاًم(، فـ)قائٌم( حاٌل  )اسَتَقّر عبُد اهلل(، ُثّم أَرْدَت أْن خُتْ
(، َفإنَّام ُيِريُد أْن  ُمْسَتَقرٌّ فِيها« )103(، ونظرُيه احلاُل اجلملة »إَذا َقاَل: )َكّلمُته ُفوُه إىل يِفَّ

خُيرِبَ َعْن ُقربِه ِمنُْه َوأنَّه َشاَفَهُه َومَلْ َيكْن َبْينَُهام أَحٌد« )104(.
النّْصُب  َكاَن  ِعنَْدنا(  َوال  َقوِمنا  َعىَل  َزيٌد  )ما  ُقْلَت:  فـ»َلو  إخباٌر؛  الظرفية  ويف 
َليَس  أّنُه  رِبَ  خُتْ أْن  أَرْدَت  وإنَّام  َظْرًفا،  إالَّ  ُتْسَتْعَمُل  )ِعنَْدنا( ال  ...؛ ألّن  َغرُي؛  َليَس 

ِعنَْدُكْم« )105( .



َينَْبِغي  رِبُ أّنَك َقْد َوَقْعَت يِف َعظِيٍم َوَأَصاَبَك َجِسيٌم ِمَن األَْمِر َفال  َنَدْبَت خُتْ و»إَذا 
َلَك أْن ُتْبِهَم« )106(.

ج- اإلخبار غرٌض لرفع املضارع:
يف باب )إذن( ترفع املضارع بعدها عىل أنك خترب عن احلال، وتنصب عىل إخباٍر 
َو)إَذْن  فاِعاًل(،  أُظنُّه  )إَذْن  بِاحلَِديِث:  ُحّدْثَت  إَذا  »َتُقوُل   ،)107( املستقبل  يف  بوقوٍع 
رِبُ أّنَك تِْلَك الّساَعَة يِف حاِل َظّن وِخيَلٍة، َفَخَرَجْت ِمن  إَِخاُلَك َكاِذًبا(، َوَذلَِك ألّنَك خُتْ
باِب )أْن( َو)َكي(؛ ألّن الِفْعَل َبْعَدمُها َغرُي واِقٍع وَليَس يف حاِل َحِديثِِك فِْعٌل ثابٌِت، 
ْز ذا يف أَخَواِتا التي ُتَشّبُه هِبا ُجِعَلْت بَِمنِْزَلِة )إّنام(، َوَلو ُقلَت: )إَذْن أُظنَّك(  َومَلّا مَلْ جَيُ
َت أّنُه يف حاِل  َبَك( إذا أْخرَبْ ُه أّن َظنَّك َسَيَقُع َلنََصْبَت، َوَكَذلَِك )إَذْن َيرْضِ رِبَ ُتِريُد أْن خُتْ

ٍب مَلْ َينَْقطِْع« )108(. رَضْ
ُت  وترفع املضارع بعد )حّتى( داالًّ عىل اتصال حدٍث قبلها بام بعدها، »َتُقوُل: )رِسْ
ُت  حّتى َأْدُخُلها( َتْعنِي: أّنُه َكاَن ُدُخوٌل ُمّتِصٌل بِالّسرِي كاّتَصالِِه بِِه بِالَفاِء إذا ُقْلَت: )رِسْ
ُب( إذا ُكنَْت خُتْرِبُ  فأْدُخُلها(، فـ)أْدُخُلها( َهُهنا َعىَل َقولَِك: )ُهَو َيْدُخُل(، و)ُهَو َيرْضِ
ُت فإذا أنا  أّنه يف َعَمِلِه وأّن َعَمَلُه مَلْ َينَْقطِْع، فإذا قاَل: )حّتى أْدُخُلها( َفَكأّنه َيُقوُل: رِسْ

يف حاِل ُدُخوٍل« )109(.
ورفُع املضارع بعد )أْن( التفسريية إخباٌر، »َتُقوُل: )َكَتْبُت إليِه أْن ال َتُقْل ذاَك(، 
َو)َكَتْبُت إليِه أْن ال َيُقوَل ذاَك(، َو)َكَتْبُت إليِه أْن ال َتُقوُل ذاَك(، فأّما اجْلَْزُم َفَعىَل األْمِر، 
وأّما النّْصُب َفَعىَل َقولَِك: لَِئال َيُقوَل ذاَك، وأّما الّرْفُع َفَعىَل َقولَِك: ألّنَك ال َتُقوُل ذاَك 
ه بأّن ذا َقْد َوَقَع ِمْن أْمِرِه« )110(، وتكون )أْن( يف حال الرفع  أو بأّنَك ال َتُقوُل ذاَك؛ خُتْرِبُ

خمّففًة من الثقيلة )111(.
»َيُقوُل   ،)112( والغاية  بالسبب  اإلخبار  لغرض  املضارَع  )أْن(  بعد  تنصب  وقد 
َمَيالَن  َذلَِك  بإْعَداِد  َيْطُلُب  ال  ]َوُهَو[  َفأْدَعَمُه(،  احْلَاِئُط  َيِميَل  أْن  )أْعَدْدُتُه  الّرُجُل: 

احلاِئِط، َوَلِكنُّه أْخرَبَ بِِعّلِة الّدْعِم َوبَِسبَبِه« )113(.

ثانيااً: التنبيه 
والتنبيه يف اللغة: الداللُة عاّم َغَفل عنه املخاطب )114(، وإعالُم ما يف ضمري املتكّلِم 
بَِمْعنى  َنومه(  )نّبهته من  َأو من  بَِمْعنى رفعته من اخلمول،  )َنّبهته(  ِمن  للمخاطب، 

ء( بَِمْعنى وقفته َعَلْيه )115(. ْ أيقظته من نوم اْلَغْفَلة َأو من )نّبهته عىل اليشَّ



الظاهر،  االسم  املبتدأ  وبذكر  اإلشارة،  باسم  سيبويه  كتاب  يف  التنبيُه  ويقع 
وبالنداء، كام يقع يف بعض مواضع املفعوِل به واحلاِل.

فغرُض التنبيه ظاهٌر متأّكٌد يف اسم اإلشارة إذا وقع مبتدًأ )116(، تقول: )هذا عبُد 
اهلل منطلًقا( »َوامْلَْعنَى أّنَك ُتِريُد أْن ُتنَّبَهُه َلُه ُمنَْطِلًقا ال ُتِريُد أْن ُتَعّرَفُه َعبَد اهللِ؛ ألّنَك 
ُتنَّبُهُه  ُقْلَت: )ذاك( فأْنَت  إذا  أّنَك  بَِمنِْزَلِة )َهَذا(، إال  َهُلُه ...، َو)ذلَِك(  جَيْ أّنُه  َظنَنَْت 

ليَِشٍء ُمرَتاٍخ« )117(.
والغرُض من املبتدأ املعرفة تنبيُه املخاَطب ملن يريد ِذكر خربه أو بيان أمره، »َوَذلَِك 
َلُه  امْلَُخاَطَب  َوَنبَّْهَت  باالْبتِداِء  َفَرَفْعَتُه  اهللِ(  )َعْبَد  اْبَتَدْأَت  ْبُه(،  ارْضِ اهللِ  )َعْبُد  َقوُلَك: 
َزيٌد  )أّما  َذلَِك  َوِمْثُل   ، اخلرََبِ يف  َذلَِك  َفَعْلَت  َكاَم  َعَليِه  الِفْعَل  َبنَيَت  ُثمَّ  بِاْسِمِه  َفُه  لُِتعرِّ

َفاْقُتْلُه(« )118(.
ومثُله تركيُب )ها أنَت(، فـ»َقْد َتُكوُن )َها( يِف )َها أْنَت َذا( َغرَي ُمَقّدَمٍة، َوَلِكنّها َتُكوُن 
زبڇ ڍ رب)119( ،  َيُدّلَك َعىَل َهذا َقوُلُه َعّز َوَجّل:  بَِمنِْزَلتِها يِف )َهَذا(  ]لِلّتنْبِيِه[ 
َفَلو كاَنْت )ها( هُهنا ِهَي التي َتُكوُن أّواًل إذا ُقْلَت: )هؤالِء( مَلْ َتُعْد )ها( هُهنا َبْعَد )ْأْنَتْم(، 
َتُقوُل َكذا  أْنَت  َتُقوُل: )َهَذا  الَعَرَب  َتْصِديًقا لَِقوِل أيب اخلّطاِب أّن  ُيوُنُس أيًضا  َوَحّدثنا 
ُيِرْد بَِقولِِه: )َهذا أْنَت( أْن ُيَعّرَفُه َنْفَسُه كأّنُه ُيِريُد أْن ُيْعِلَمُه أّنُه َليَس َغرَيُه، َهَذا  َوَكذا( مَلْ 
ُينَّبَهُه كأّنه قاَل: احلَارَضُ ِعنَْدنا أْنَت، َواحلارِضُ القاِئُل َكذا ]َوَكذا[  َوَلِكنُّه أراَد أْن  حُمَاٌل، 

أْنَت« )120(.
َوذا  َأْعَوَر  أَسٍد  َبنِي  »َيا  األسدّي:  قول  جاء  فعُله  املحذوِف  به  املفعول  باب  ويف 
تِِه، َوَلِكنُّه َنبََّهُهْم كَأّنُه قاَل:  وُه َعْن َعَوِرِه َوِصحَّ ِشَدُهْم لُِيْخرِبُ ناٍب«؛ »َفَلْم ُيِرْد أْن َيْسرَتْ
ُن  اُهْم كاَن َواِقًعا َكاَم كاَن التلوُّ )َأَتْسَتْقبُِلوَن َأْعَوَر َوذا ناٍب(، فاالْستِْقباُل يف حاِل َتنْبِيِهِه إيَّ

ُل ِعنَْدَك ثابَِتنِي يف احلاِل األّوِل َوأَراَد أْن ُيَثبَِّت هَلُْم األْعَوَر لَِيْحَذُروُه« )121( . والّتنقَّ
َقَعَد الناُس(، و)َأقاِعًدا وقد  ومن جميء التنبيه يف باب احلال قولك: )َأقائاًم وقد 
َقَعَد  َوَقد  اهللُ  َعِلَم  قد  َو)قائاًم  الركُب(،  سار  وقد  اهللُ  َعِلَم  َو)قاِعًدا  ْكُب(،  الرَّ سار 
الناُس(، »وَذلَِك أّنه َرأى َرُجاًل يف حاِل ِقياٍم أْو حاِل ُقُعوٍد َفَأراَد أْن ُينَبَِّهُه َفَكَأّنُه َلَفَظ 
بَِقولِِه: )أَتُقوُم قاِئاًم(، و)َأَتْقُعُد قاِعًدا(، َوَلِكنَُّه َحَذَف اْستِْغناًء باَِم يَرى ِمْن احلاِل َوَصاَر 

االْسُم َبَداًل ِمَن اّللْفِظ بِالِفْعِل َفَجَرى جَمَْرى امْلَْصَدِر يف َهذا امْلَوِضِع« )122(.
األْمِر  النَّداِء ويف  َتَراها يف  أاّل  َفَتنْبِيٌه،  )يا(  فـ»أّما  النداء،  أصٌل يف  التنبيه  وغرُض 



كأّنَك ُتنَّبُه امْلَأُموَر« )123(، ومثلها »)أاَل( َفَتنْبِيٌه، َتُقوُل: )أاَل إّنُه ذاِهٌب(، )أاَل َبىَل(« )124(.

ثالثااً: التبيين والتوضيح 

التبيني يتعّلق بإيضاح ُمْلَتبِس، أو متييِز ُمْبَهم، فهو ِعلٌم يقُع باليشء بعد التباس، وبه 
يقوُم حتديُد املفهوم املطلوِب إيصاله للمخاَطب من املفاهيم املحتملة من الكالم )125(.

يقع  كام  والبدل،  وللنعت  لفعله،  املالقي  للمصدر  غَرٌض  الكتاب  يف  والتبينُي 
ببعض األحرف بعد متام اجلملة، وُملَحقًة ببعض املصادر، وبيان ذلك اآليت:

َب  و)رُضِ َشِديٌد(،  َسرْيٌ  َعَليِه  )ِسرَي  قولك  نحو  للمصدر،  غَرًضا  التبيني  يكون 
ٌب َضِعيٌف(، كام تقول: )رضبُت زيًدا رضًبا شديًدا( )126(، »َوإّنام جَيِيُء َذلَِك  به رَضْ

َ َأيَّ فِْعٍل َفَعْلَت أو َتوِكيًدا« )127(. ]َعىَل[ َأْن ُتبنيَّ
هَنَاٌر  َعَليِه  َو)ِسرَي  َطِويٌل(،  َليٌل  َعَليِه  )ِسرَي  فـ»َتُقوُل:  بالنعت،  التبيني  يأيت  كام 
ُتَبنّيُ هِبَا َمْعنَى  امْلَْعنَى َرفْعَت إاّل أنَّ الّصَفَة  َتْذُكِر الّصَفَة َوأَرْدَت َهَذا  مَلْ  َطِويٌل(، وإْن 

الّرْفِع َوُتَوّضُحُه، وإْن ِشْئَت َنَصْبَت َعىَل َنْصِب الّليِل َوالنّهاِر َوَرَمَضاَن« )128(.
و)رأيُت  ثلَثيهم(،  قوَمك  )رأيُت  قولك:  نحو  للبدل،  أساس  غَرٌض  والبياُن 
َ َما  قوَمك ناًسا منهم(، ووجهه »أْن َيَتكّلَم َفَيُقوَل: )َرَأيُت َقوَمَك(، ُثّم َيْبُدَو َلُه أْن ُيَبنيَّ
الِذي َرَأى ِمنُْهْم، َفَيُقوَل: )ُثُلَثْيِهْم( َأْو)َناًسا ِمنُْهْم(« )129(، ومثله »)َما َأَتايِن إاّل َزيٌد إاّل 

أُبو َعْبِد اهللِ( إذا أَرْدَت أْن ُتَبنّيَ َوُتَوّضَح« )130(.
عنارصها  متام  بعد  اجلملة  يف  ذكُره  كان  ا  مستقرًّ جتعله  ومل  الظرَف  ألغيَت  وإذا 
لغرض البيان )131(، فـ»َمْن قاَل: )فِيها َعْبُد اهلل قاِئٌم( قاَل: )ُهَو َلَك خالٌِص(، َفَيِصرُي 
)خالٌِص( َمْبنِيًّا َعىَل )ُهَو( َكاَم كاَن )قاِئٌم( َمْبنِيًّا َعىَل )َعْبِد اهلل(، َو)فِيها( َلْغٌو إاّل أّنَك 
َذَكْرَت )فِيها( لُِتَبنّيَ أيَن الِقياَم، وَكَذلَِك )َلَك( إّنام أَرْدَت أْن ُتَبنّيَ ملَِْن )اخلالُِص(« )132(.

ومثله الظرف )لك( بعد )ال( النافية للجنس، جيوز للمتكّلم أن يسنده إىل اسم 
َلَك(،  اجلُْمَعِة  َيوَم  أَب  َلَك(، و)ال  اليوَم  َيَديِن  له  )133(، نحو )ال  )ال( فيكون خرًبا 
ا َومَلْ  َعْل )َلَك( َخرَبً و)ال َرُجَل لك(، وجيوز أن يلغيه ويكون غرضه البيان »إْن مَلْ جَتْ
ُقْلَت: )ال  إذا  كإْضاَمِرَك  َوَزماًنا  َمَكاًنا  ُتْضِمَر  أْن  َبْعَد  بـ)َلَك(  َوِجْئَت  َبينَُهام،  َتْفِصْل 
َوُرّبام  َعنُْه،  امْلَنِْفيَّ  لُِتَبنّيَ  )َلَك(  َتُقوُل:  ُثّم  َفَحَسٌن،  أْظَهْرَت  وإْن  َبْأَس(،  َو)ال  َرُجَل( 

َتَرْكَتها اْستِْغناًء بِْعِلِم امْلَُخاَطِب، َوَقْد َتْذُكُرها َتوِكيًدا، َوإْن ُعِلَم َمْن َتْعنِي« )134(.
الدعائية كقولك: )مرحًبا  املصادر  بعد بعض  اجلار واملجرور  بذكر  البيان  ومنه 



َ َمْن َتْعنِي َبْعَد ما ُقْلَت: )َمْرحًبا(،  بك(، و)سقًيا لك( )135(، »َوإنَّام ِجْئَت بـ)ِبَِك( لُِتَبنيَّ
َكاَم ُقْلَت: )َلَك( َبْعَد )َسْقًيا(« )136(.

قت لتبيني  ومن التبيني حلاُق الكاف احلرفّية للمصدر )ُرَويَد(، وهذه الكاف إِنَّام حَلِ
املخاَطِب املخُصوِص وليست باسٍم )137(، »َواْعَلْم أّن )ُرَوْيًدا( َتْلَحُقها الَكاُف َوِهَي 
يِف َموِضِع )افَعْل(، َوَذلَِك َقوُلَك: )ُرَوْيَدَك زيًدا(، و)ُرَوْيَدُكْم زيًدا(، َوَهِذِه الَكاُف 
َ امْلُخاَطَب امْلَْخُصوَص؛ ألّن )ُرَوْيَد( َتَقُع لِلَواِحِد  َقْت لُِتبنيِّ َقْت )ُرَوْيًدا( إّنام حَلِ التي حَلِ
بَِمْن ال  َيْعنِي  َمْن  اْلتِباَس  ِحنَي خاَف  الَكاَف  َأْدَخَل  فإِنَّام  َواألُنثى،  َكِر  َوالذَّ َواجلَِميِع 

ِل اْستِْغناًء بِِعْلِم امْلُخاَطَب أّنُه ال َيْعنِي َغرَيُه« )138(. َيْعنِي، وإنَّام حَذَفها يف األوَّ

ا: التزجية والحّث رابعاً

إِذا  تزجيًة  زّجيُته  تقول:  غاية،  إىل  برفق  وَسْوَقه  اليشَء  َدْفُعَك  والتزجيُة 
استحثثته )139(، وغالُب ما جاء عليه يف الكتاب من املصادر الدعائية النائبة عن 
َوأْنَت  ِذْكِرَك  َحاِل  يِف  ُمّتِصٌل  َفالِفْعُل  الَباِب  َهذا  ِمْن  َشيًئا  َذَكْرَت  فـ»إذا  أفعاهلا، 
َتْعَمُل يِف َتْثبِيتِِه َلَك أْو لَِغرِيَك يِف َحاِل ِذْكِرَك إّياُه َكاَم ُكنَْت يِف َباِب )َحًْدا َوَسْقًيا( 
َوَما َأْشَبَهُه إذا َذَكْرَت َشْيًئا ِمنُْه يِف َحاِل َتْزِجَيٍة َوإْثَباٍت، َوَأْجَريَت )َعاِئًذا ]بِاهللِ[( 
َذَكْرُت  فِيام  امْلَْصَدِر  بَِمنِْزَلِة  )َهنِيًئا(  َكاَن  َكاَم  امْلَْصَدِر  جَمَْرى  َوالَبَدِل  اإِلْضاَمِر  يِف 
َقاَل:  َكاَم  َوالّطاَعِة  ْمِع  السَّ َتْزِجَيِة  يِف  َفُهَو  َوَطاعًة(  )َسْمًعا  َقاَل:  »َوإذا  َلَك«)140(، 

)َحًْدا َوُشْكًرا( َعىَل َهذا الّتْفِسرِي« )141(.
استقّر عندك،  قد  أمٍر  فأنت خترُب خماَطبك عن  مرتفعة  املصادر  ولو جاءت هذه 
ولست تزجي فيه املخاَطَب إىل أمٍر تدفعه إليه وتسوقه نحوه، تقول: )سالٌم عليك(، 
َقْد  اْبَتَدْأَت َشيًئا  أّنَك  )142(، »َوامْلَْعنَى فِيِهنَّ  و)َلبَّْيك وخرٌي بني يديك(، و)َوْيٌل لك( 

َثَبَت ِعنَْدَك، َوَلْسَت يِف َحاِل َحِديثَِك َتْعَمُل يِف إِْثَباِتا َوَتْزِجَيتِها« )143(.
ويلتحق به ما ُحذف فعُله لداللة احلال واملقال، وانتصب بذلك الفعِل املحذوِف 
وجوًبا، نحو قوله تعاىل: زب  ڄ ڄ ڃرب )144(، و)َوراَءك َأْوَسَع لك( )145(، 
)اْنَتِه(  ُقْلَت:  ِحنَي  ألنََّك  َلَك(؛  َو)َأْوَسَع  َلَك(  )َخرًيا  َنَصْبَت  »َوإنَّام  سيبويه:  يقول 

َفأْنَت ُتِريُد أْن خُتِْرَجُه ِمْن َأْمٍر َوُتْدِخَلُه يِف آَخَر.
ِمُلُه َعىَل َذلَِك امْلَْعنَى، َكَأّنَك ُقْلَت: اْنَتِه َواْدُخْل فِيام ُهَو َخرٌي  َوَقاَل اخلَِليُل: كَأنََّك حَتْ



آَخَر،  أْمٍر  َعىَل  ِمُلُه  حَتْ أنََّك  )اْنَتِه(،  َلُه:  ُقْلَت  إذا  أّنَك  َعَرْفَت  َقْد  َفنََصْبَتُه؛ ألنََّك  َلَك، 
اُه يِف الَكالِم، َولِْعِلْم امْلَُخاَطِب َأّنُه  َفِلَذلَِك اْنَتَصَب، َوَحَذُفوا الِفْعَل لَِكْثَرِة اْستِْعاَمهِلم إيَّ
حَمُْموٌل َعىَل أْمٍر ِحنَي َقاَل َلُه: )انَتِه(، َفَصاَر َبَداًل ِمْن َقولِِه: اْئِت َخرًيا ]َلَك[، َواْدُخْل 
ما  أوسَع(،  مكاًنا  و)ائت  خرًيا(،  )ائتوا  املحذوف  ودليُل   ،)146( َلَك«  َخرٌي  ُهَو  فِيام 
ُيفهم من مضمون ما تقّدم؛ فإنه إذا هناه عن شء فإنام يرصفه إىل ضّده، وإذا قاله له 

)وراَءك( طلب منه التأّخر )147(.
إِذا هَنَيَت  َلُه(، َوال )َأَأْنَتِهي َخرًيا يل؟(؛ ألّنَك  َتُقوَل: )َينْتِهي َخرًيا  أْن  جَيُوُز  »َوال 
َت أِو اْسَتْفَهْمَت َفأْنَت َلْسَت ُتِريُد َشيًئا ِمْن َذلَِك، إّنام  يِه إىل َأْمٍر َوإذا َأْخرَبْ َفأْنَت ُتَزجَّ
َيُسوق  إنام  اآلِمَر  األمر؛ ألّن  وإنام جيوُز هذا يف   ،)148( ا«  خُمرِْبً ِشُد  َتْسرَتْ أْو  َخرًيا  ُتعِلُم 

ِدُثه. املأموَر إىل أمٍر حُيْ

خامسااً: الرفع من الشأن وإعالء المكانة

ومن ذلك الثناء واملدح والتعظيم والفخر، ومنه يف كتاب سيبويه قوُلك يف باب 
املعّية »)َما أنَت َوَعْبُد اهللِ(، َو)َكيَف أنَت َوَعْبُد اهللِ(، َكَأّنَك ُقْلَت: )َما َأْنَت َوَما َعْبُد 

اهللِ( َوَأْنَت ُتِريُد أْن َتْرَفَع أْمَره« )149(.
عنها  ُأْخرِبَ  التي  الضامئر  من  احلال  جميَء  ُيسّوغ  مما  والوعيد  الفخر  وغرض 
اْعِرْفنِي  أْي:  ُموِعًدا،  أْو  َفاِخًرا  اهللِ(  َعْبُد  َو)أَنا  اهللِ(،  َعْبُد  )ُهَو  »َتُقوُل:  بأعالم)150(، 
ُ احلاَل التِي َكاَن َيْعَلُمُه َعَليها أْو َتْبُلُغُه  باَِم ُكنَْت َتْعِرُف َوباِم كاَن َبَلَغَك َعنّي، ُثّم ُيَفرسِّ

َفيقوُل: )أَنا َعْبُد اهللِ َكِرياًم َجَواًدا(، َو)ُهَو َعْبُد اهللِ ُشَجاًعا َبَطاًل(« )151(.
ومما ينتصب عنهام التمييز تركيَبا )حسُبك به رجاًل(، و)نِعم رجاًل( ملا فيهام من 

معنى التعظيم واملدح؛ »أِلهّناُم َثنَاٌء يِف اْستِيَجاهِبِام امْلَنِْزَلَة الّرفِيَعَة« )152(.
ورفُع  بالنعت  تعظيُمه  ُيراد  فيام  مهّمة  قاعدًة  سيبويه  يؤّسُس  النعت  باب  ويف 
ُه ال جَيُوُز  منزلته، أو ُيراد قطُعه منصوًبا عىل املدح والتعظيم، يقول سيبويه: » َواْعَلْم أنَّ
)َمْن َعْبُد اهللِ؟ َوَهَذا َزيٌد الّرُجَلنِي الّصاحِلَنِي(، َرَفْعَت َأو َنَصْبَت؛ ]ألنََّك[ ال ُتْثنِي إاّل 

َعىَل َمْن َأْثَبّتُه َوَعِلْمَتُه« )153(.
ويف موضع قريب منه يقول: »َواْعَلْم أّنُه َليَس ُكلُّ َموِضٍع جَيُوُز فِيِه الّتْعظِيُم َوال ُكلُّ 
اْلَبّزاِز(  َلْو ُقْلَت: )َمَرْرُت بَِعْبِد اهللِ أِخيَك َصاِحِب الّثَياِب أِو  ُيَعّظَم هِبا،  ِصَفٍة حَيُْسُن أْن 



مَلْ َيُكْن َهذا مِمّا ُيَعّظُم بِِه الّرُجُل ِعنَْد النّاِس َوال ُيَفّخُم بِِه، َوأّما امْلَوِضُع الِذي ال جَيُوُز فِيِه 
الّتْعظِيُم َفأْن َتْذُكَر َرُجاًل َليَس بِنَبِيٍه ِعنَْد النّاِس َوال َمْعُروٍف بِالّتْعظِيِم ُثّم ُتَعظَِّمُه َكاَم ُتَعّظَم 
الِكَراِم  بَِقوِمَك  )َمَرْرُت  ُقْلَت:  َفإْن  الّصالِِح(،  اهللِ  بَِعْبِد  )َمَرْرُت  َقوُلَك:  َوَذلَِك  النّبِيَه، 
نَي( ُثّم ُقْلَت: )امْلُْطِعِمنَي يِف امْلَْحِل( َجاَز؛ ألّنُه إذا َوَصَفُهْم َصاُروا بَِمنِْزَلِة َمْن َقْد  الّصاحِلِ
َعَلُهْم َكأهّنُْم َقْد ُعِلُموا، َفاْسَتْحِسْن ِمْن َهذا ما اْسَتْحَسَن  ُعِرَف ِمنُْهْم َذلَِك َوَجاَز َلُه أْن جَيْ
الَعَرَب َوأِجْزُه َكاَم أَجاَزْتُه، َوَليَس ُكلَّ َشٍء ِمَن الَكالِم َيُكوُن َتْعظِياًم هللِ َعّز َوَجلَّ َيُكوُن 

ْز َوَكاَن َعظِياًم. َتْعظِياًم لَِغرِيِه ِمَن امْلَْخُلوِقنَي َلو ُقْلَت: )احْلَْمُد لَِزيٍد( ُتِريُد الَعَظَمَة مَلْ جَيُ
َقْد  َكأّنُه  امُلَخاَطَب  َجَعْلَت  إذا  الِكراَم(،  بَِقوِمَك  )َمَرْرُت  َتُقوَل:  أْن  جَيُوُز  َوَقْد 
َعَرَفُهْم، َكاَم َقاَل: )َمَرْرُت بَِرُجٍل َزيٌد(، َفُتنَّزَلُه َمنِْزَلَة َمْن َقاَل َلَك: )َمْن ُهَو؟(، َوإْن مَلْ 

ُلُه َهِذِه امْلَنِْزَلَة َوإْن َكاَن مَلْ َيْعِرْفُهْم« )154(. َيَتَكّلْم بِِه، َفَكَذلَِك َهذا ُتنَزِّ
بمضمون  تتعلق  إحدامها:   ،)155( مسألَتني  إىل  املهم  النص  هذا  يف  سيبويه  يشري 
الرسالة، إذ البد أن تكون الصفُة التي ُيَعظَّم هبا صفَة مدٍح وثناٍء وِرْفَعة، أو أْن تكون 
هذه الصفة مما يليق وقوعها عىل املمدوح، ومن َثمَّ مل جُيز: )مررت بعبد اهلل أخيك 
اِز(؛ ألن وصفه بقوله )صاحِب الثياب أو البّزاَز( ليست من  صاحِب الثياب أو الَبزَّ
الصفات التي جيري التعظيم واملدح هبا، كام مل جُيِز: )احلمُد لزيٍد( إذا أراد )العظمُة 

لزيٍد(؛ ألن هذه الصفة ال تليق إال باهلل، ولو وصفت هبا املخلوقني كان غرَي مغتفر.
وَنَفذ  خالٍص،  ِدينّي  بتوجيٍه  معلومٍة،  تراكيَب  ختصيَص  سيبويه  سّجَل  وهكذا 
الدينّية،  واملواقِف  اللغوّيِة  األنامِط  النّظِر يف  بني  الغنّيِة  املراوَحِة  ِمن خالِل  إىل ذلك 

واحلكِم عىل الرتكيِب بناًء عىل ذلك )156(. 
واملسألة األخرى: أن يكون املعظَُّم قد عرفه املخاطب وَعِلم فضله، وذلك بام يل:

إّما بأْن يشتهر عنده ما ُعظَِّم به، نحو )مررُت بعبد اهلل الصالَح( إذا كان عبد اهلل 
مشتهًرا بالصالح عند املخاطب قبل التعظيم واملدح. 

أو أْن َيِرد من السياق اللغوي ما يدلُّ عىل َفْضل املعظَّم فيعرفه املخاطب، وذلك 
نحو قولك: )مررُت بقومك الكرام الصاحلني(، ثم يمدح بعد ذلك بقوله )املطعمني 
يف امْلَْحِل(؛ ألنه قد تقّدم من كالم املتكلم ما يتقرر به عند املخاطب حال مدٍح وثناٍء 

وترشيٍف يف املذكور.
)مررت  فيقول:  املعظَّم،  فضل  عرف  َمن  منزلة  املخاَطَب  املتكّلُم  ل  ُينزِّ أْن  أو 



بقومك الكراَم(؛ كأنه قد عرفهم وإْن مل يعرفهم قْبُل. 
ويقول سيبويه: »َومِمّا َينَْتِصُب َعىل امْلَْدِح والّتْعظِيِم َقوُل الَفَرْزَدِق:

وَأّيـاَمهـــا ِمـْن ُمْسَتنِـــرٍي َوُمْظـــلِِمولكـنَّني استبقـيُت َأْعـراَض مـــازٍن

َشـَواِرَع ِمْن َغرِي الَعِشرَيِة يِف الّدِم )157(ُأَنـاســـًا بَِثــْغٍر ال َتزاُل ِرمـاُحـــُهْم

َومِمّا َينَْتِصُب َعىَل أّنُه َعّظَم األْمَر َقوُل َعْمرِو ْبِن شأٍس األْسَدي:

َضْت َلـنَــا َبـنَي َأْثَواِب الطِّــَراِف ِمـــَن األََدْمَوَلْ أَر َلـــْيىَل َبْعـــَد َيــْوٍم َتــَعرَّ

ّيـًة َمـْمكِــــالبِّيـــًة َوْبِرّيــــًة َحْبــــَتِ َنـَأْتــَك َوَخـاَنْت بِامْلـَـَواِعيـــِد َوالذِّ

ْم )158(ُأناســـًا ِعــًدى ُعّلْقُت فِيِهْم َوَلْيَتـنِي َطَلْبُت اهَلَوى يِف َرْأِس ِذي َزَلـٍق َأشَّ

َوقاَل اآلَخُر:

لِـبِنِْت َعطـــاٍء َبْيـنُـهـــا ومجـيُعـهــاَضـنِنُْت بِنَْفـِسَ ِحْقبــًة ُثّم َأْصَبـَحْت

ـــًة َحــابِِسـيَّـــًة يَدَلنْيِ َوِضيُعهـا )159(ِضبــابِيَّـــــًة ُمـّريَّ ُمنِيفـًا بِنَْعِف الصَّ

َينَْتِصُب  أّن هذا  َعىل  َك  َيدلُّ َومِمّا  َنْصًبا،  الَعَرِب  ِمَن  َيْرِويه  مِمّْن  َسِمْعنَاُه  َهذا  َفُكلُّ 
االْسِم  َعىل  َبنَيَتُه  مَلّا  حاالً  َعَلُه  جَتْ أْن  َعىل  الَكالَم  َحَْلَت  َلو  أّنك  وامْلَْدِح  الّتعظيِم  َعىل 
األّوِل كاَن َضِعيًفا، َوَليَس ُهنا َتْعِريٌف َوال َتنْبِيٌه وال أراَد أْن ُيوِقَع َشيًئا يف حاٍل لُِقْبِحِه 

َولَِضْعِف امْلَْعنَى.
َوَزعَم ُيوُنُس أّنُه َسِمَع ُرْؤَبَة َيُقوُل:

ْعِدْينا )160( أنا ابُن َسْعٍد َأْكَرَم السَّ
َنَصَبُه َعىل الَفْخِر« )161(.

ومنه النعت بنحو )كّل( و)حّق( و)ِجّد( داّلًة عىل معنى الكامل، وتضاُف إىل مثل 
هِبَذا  أَرْدَت  »إّنام  الّرُجِل(،  ُكلُّ  الّرُجُل  )أْنَت  فتقول:   ،)162( ومعنى  لفًظا  هبا  املنعوت 
الَكالِم َهذا الّرُجَل امْلَُبالِِغ يف الَكاَمِل« )163(، »َوِمْثُل َذلَِك َقوُلَك: )َهذا الَعامِلُ َحقُّ الَعامِلِ(، 



و)َهذا الَعامِلُ ُكلُّ الَعاملِ( إّنام أراَد أّنُه ُمْسَتِحقٌّ لِْلُمَباَلَغِة يف الِعْلِم، َفإذا قاَل: )َهذا الَعامِلُ 
ا، أْي: ]َهذا[ َقْد َبَلَغ الَغاَيَة يف الِعْلِم« )164(. ِجدُّ الَعامِلِ( َفإّنام ُيِريُد ]َمْعنَى[: َهذا َعامِلٌ ِجدًّ

ا: النيل من الشأن والحّط من المكانة سادساً
ويكون باالستصغار والتحقري والذم والشتم، ومنه يف باب )كان( قولك: »)َما 
َكاَن َزيٌد َأَحًدا( أْي: ِمَن األََحِديَن، َو)َما َكاَن ِمْثُلَك َأَحًدا( َعىَل َوْجِه َتْصِغرِيِه َفَتِصرَي 
)أحد(  أّن  َأَحًدا(« )165(، ذلك  ِمْثُلَك  َقَتَل  َو)َما  َأَحًدا(  َزيٌد  َب  رَضَ )َما  ُقْلَت:  َكأنََّك 

للنفي العاّم، وإنام جاز عىل سبيل املجاز اتساًعا ومبالغة يف التحقري )166(.
ومن التحقري قولك: )ما كاَن إاّل َكاَل َشٍء( »إذا َقّلْلَت اليّشَء َأْو َصّغْرَت أْمَرُه« )167(.
لفظه،  مقّدًرا من غري  فعله  فيه عىل احلال حمذوًفا  ما نصب  التحقري والذم  ومن 
َحاِل  يف  َرُجاًل  َرَأيَت  أنََّك  َهَذا  َوإنَّام  ُأْخَرى(،  َوَقْيِسيًّا  َمّرًة  )َأمَتِيِميًّا  َقوُلَك:  »َوَذلَِك 
ّوُل مَتِيِميًّا َمّرًة َوَقيِسيًّا  ٍل، َفُقْلَت: َأمَتِيِميًّا َمّرًة َوَقيِسيًّا ُأْخَرى، َكَأّنَك ُقْلَت: َأحَتَ َتَلّوٍن َوَتنَقُّ
ُأْخَرى، َفَأْنَت يِف َهِذِه احلَاِل َتْعَمُل يِف َتْثبِيِت َهَذا َلُه، َوُهَو ِعنَْدَك يِف تِْلَك احلَاِل يِف َتَلّوٍن 
ُه َعنُْه، َوَلِكنُّه  رِبَ ِشًدا َعْن َأْمٍر ُهَو َجاِهٌل بِِه لُِيَفّهَمُه إّياه َوخُيْ ٍل، َوَليَس َيْسَأُلُه ُمْسرَتْ َوَتنَقُّ

َخُه بَِذلَِك. َوبَّ
اخْلرََبِ  َكاَم نَصْبَت يف حاِل  َنَصْبَت أيًضا  َت يف َهذا الباِب َعىَل َهذا احلَدِّ  َأْخرَبْ َوإْن 
االْسَم الذي ُأِخَذ ِمَن الِفْعِل وَذلَِك قوُلَك: )متَيميًّا قْد َعِلَم اهللُ َمّرًة َوَقيسيًّا ُأْخَرى(، 
رِبَ الَقوَم َبأْمٍر َقْد َجِهُلوُه َوَلِكنَّك أَرْدَت أْن َتْشتَِمُه بَِذلَِك َفَصاَر َبَداًل ِمَن  َفَلْم ُتِرْد أْن خُتْ
ُلون  مّرًة وَتَتَقيَُّس أخرى، وَأمَتضون وقد اسَتقبلكم هذا، وَتنَقَّ ُم  َأَتَتمَّ َبَقولَِك:  الّلْفِظ 
بـ)َتِربَت(  الّلْفِظ  ِمَن  َبَداًل  و)َجنَْداًل(  )ُتْرًبا(  كان  َكام  َكَهذا  َهَذا  فصار  ُنون،  وَتَلوَّ

َم هِبِام« )168(. و)َجنَْدْلَت( َلو ُتُكلِّ
الضمري،  ذات  االسمية  اجلملة  من  احلاَل  ُتورد  أْن  التحقري  لغرض  وَيسوُغ 
»َتُقوُل: )إيّن َعْبُد اهللِ( ُمَصّغًرا َنْفَسه لَِرّبِه، ُثّم ُتَفرّسُ َحاَل الَعبِيِد َفَتُقوَل: )آكاًل كاَم تأُكُل 

الَعبِيُد(«)169(.
كام تقول »)َما أْنَت َوَعْبُد اهللِ(، َو)َكيَف أْنَت َوَعْبُد اهللِ(، َكَأّنَك ُقْلَت: َما َأْنَت َوَما 

ّقُر َأْمَرُه« )170(. َعْبُد اهللِ، َوَأْنَت ُتِريُد أْن حُتَ
ويأيت الّذمُّ والشتُم غرًضا للنعت، ولك أن تقطع النعت عن منعوته وتنصبه عىل 
الشتم والذّم، ومن رشطه أن يكون املذموم قد عرفه املخاطُب وَعِلم أمر سوئه، وذلك 



إّما بأْن يشتهر عنده ما ذمُّ به، أو أْن يرد من السياق ما يدّل عىل انحطاط منزلته فيعرفه 
املخاطب )171(، »َتُقوُل: )أَتاين َزيٌد الفاِسُق اخْلَبِيُث( مَلْ ُيِرْد أْن ُيَكّرَرُه وال ُيَعّرفَِك شيًئا 

)172(:زب ڱ   َقَرأ َهذا احْلَْرَف َنْصًبا  َبَعَضُهْم  َوَبَلَغنا أّن  ُتنِْكَرُه ولكنّه َشَتَمُه بَِذلَِك، 
َحَاَلَة  أْذُكُر  َقاَل:  كأّنُه  َوَلِكنُّه  لِْلَمْرَأِة  ا  َخرَبً )احلَاّمَلَة(  جَيَْعْل  )173(،مَلْ  ڱ ڱ رب 
: احلََطِب َشْتاًم هَلا، َوإْن كاَن فِْعاًل ال ُيْسَتْعَمُل إْظَهاُرُه، ]َو[ قاَل ُعْروُة الّصعالِيِك الَعْبِسّ

ـــُفوين ُعـــَداَة اهللِ ِمــْن َكـــِذٍب َوُزوِر )174(َسَقــــْوين اخَلـــْمَر ثــمَّ َتكنَـّ

إّنام َشَتَمُهْم بيَِشٍء َقْد اْسَتَقّر ِعنَْد امْلُخاَطبنَِي« )175(.
غَرض  لكون  بـ)إّنام(،  ر  املَصدَّ الرتكيب  يف  )حّتى(  بعد  املضارع  وينصب 
الكالم التحقرَي والتقليَل من الفعل، نظري النفي الذي ينتصب له ما بعد )حّتى(، 
ألنه ال شء أقرب إىل طبيعة النفي من االحتقار، والنفُي عَدٌم فجعل االحتقار 
الِذي  لَِسرِيَك  حُمَتِقًرا  ُكنَْت  إَذا  َأْدُخَلها(  َحّتى  ُت  رِسْ )إّنام  »َتُقوُل:   ،  )176( كالعدم 
ُت حّتى أْدُخُلها(؛ ألّنه َليس يف هذا اللْفِظ َدلِيٌل  خوِل، َوَيْقُبُح )إّنام رِسْ أّدى إىل الدُّ
َعُلُه َسرًيا  َعىل اْنِقَطاِع الّسرِي َكام َيُكوُن يف النّْصِب، َيْعنِي إذا اْحَتَقَر الّسرَي؛ ألّنك ال جَتْ

ُيَؤّدي الّدخوَل وأْنَت َتْسَتْصِغُرُه« )177(.

الخاتمة
انتهت الدراسة بمقاربة ملسألتني من مسائل التداولية يف كتاِب سيبويه، مها: إرادة 
الرتكيب  يف  أثرمها  من  لنامذج  استعراض  مع  وأغراضه،  الكالم  ومقاصد  املتكّلم 
النحوي، بالترّصف يف بِنية الرتكيب: تقدياًم وتأخرًيا، حذًفا وذكًرا، أو بتقليب أوجهه 
اإلعرابية املمكنة لبعض عنارص الرتكيب، وكذا االستفادة مما حتتمله تلك العنارص 
من  شٍء  إىل  الدراسة  تلك  من  وأخلُص  نحوية،  وظيفية  أو  معجمية  وظائف  من 

النتائج، منها:
وتأسيُس  عنها،  الصدور  يمكن  الرتاث،  كتب  يف  أصوٌل  التداولية  للقضايا   -

الدراسات احلديثة عىل نامذج منها، ويف رأسها كتاب سيبويه.
- يظهر، جليًّا، أثر عناية سيبويه بأثر إرادة املتكّلم ومقاصد الكالم يف بِنَى الرتاكيب 

النحوية، بام تتيحة اللغة العربية من إمكانات إنجازية، وَسَعة أنظمة الرتاكيب.



- َثّمة تداخل يف مقتضيات إرادة املتكّلم ومقاصد الكالم، لتشكيل بعض البنى 
الرتكيبية، فقد يريد املتكّلم حذف عنرٍص، أو يقّدم عنرًصا آَخَر يف الرتكيب لُيوِصَل 

مقصًدا كالميًّا وغرًضا.
ّأّن من آثار إرادة املتكّلم يف كتاب سيبويه =التقديم والتأخري لعنارص  - استبان 
الوظائف  وتعديد  األجزاء،  بعض  وحذف  بعض،  عىل  بعِضها  وأجزائه  الرتكيب 
لبعض  النحوية  الوظائف  وتعديد  الرتكيب،  داخل  الكلامت  لبعض  املعجمية 
الكلامت، وتعديد األوجه اإلعرابية للكلمة داخل الرتكيب الواحد، وإعامل بعض 

العنارص داخل الرتكيب أو إمهاهلا.
- من أهّم املقاصد واألغراض الكالمّية يف كتاب سيبويه = اإلخباُر، والتعريُف، 
والتنبيُه، والتبينُي، والتثبيُت والتزجيُة، والرفُع من اليشء وشأنِه، أو النيُل منه وشأنِه.
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125- ينظر العسكري، الفروق 103، الراغب، املفردات 69، املناوي، التوقيف عىل 
مهامت التعاريف 158.

126- ينظر السريايف، رشح الكتاب 218/4، الرماين، رشح الكتاب 515/2 )شيبة(، 
القرطبي، رشح عيون كتاب سيبويه 104.

127- سيبويه، الكتاب 229/1.

128- سيبويه، الكتاب 220/1.

129- سيبويه، الكتاب 151/1.

130- سيبويه، الكتاب 341/2.
 1266/3 الكتاب  رشح  الرماين،   ،178/6 الكتاب  رشح  السريايف،  ينظر   -131

)الدمريي(.
132- سيبويه، الكتاب 91/2.

133- ينظر السريايف، رشح الكتاب 120/8، الرماين، رشح الكتاب 363-361/1 
)العريفي(.

134- سيبويه، الكتاب 280-279/2.
135- ينظر السريايف، رشح الكتاب 68/5، الفاريس، التعليقة 33/2، الرماين، رشح 



الكتاب 608/2 )شيبة(.
136- سيبويه، الكتاب 295/1، ومثله يف 318/1، 328، 318/1، 330، 393-

.394
137- ينظر السريايف، رشح الكتاب 15/5، الرماين، رشح الكتاب 535/2 )شيبة(.

138- سيبويه، الكتاب 244/1.
139- ينظر اجلوهري، الصحاح 2367/6، ابن فارس، املقاييس 48/3، الزخمرشي، 

أساس البالغة 394/1، الراغب، املفردات 212، الكفوي، الكليات 117/1.
140- سيبويه، الكتاب 341/1، ومثله يف 331-330/1.

141- سيبويه، الكتاب 349/1.
142- ينظر السريايف، رشح الكتاب 104/5، الرماين، رشح الكتاب 676/2 )شيبة(.

143- سيبويه، الكتاب 330/1.
144- النساء: 171.

145- ترجه بقوله: »َهَذا َباٌب حُيَْذُف ِمنُْه الِفْعُل لَِكْثَرتِِه يِف َكالِمِهْم َحّتى َصاَر بَِمنِْزَلِة 
امْلََثِل« سيبويه، الكتاب 280/1.

146- سيبويه، الكتاب 284-283/1.
147- ينظر السريايف، رشح الكتاب 51/5، الرماين، رشح الكتاب 594/2 )شيبة(.

148- سيبويه، الكتاب 289/1.

149- سيبويه، الكتاب 301/1.
الرماين،   ،166/6 الكتاب  رشح  السريايف،   ،311/4 املقتضب  املربد،  ينظر   -150

رشح الكتاب 1218/3-1219 )الدمريي(.
151- سيبويه، الكتاب 80/2.

152- سيبويه، الكتاب 176/2.
153- سيبويه، الكتاب 60/2.

154- سيبويه، الكتاب 70-69/2.
التعليقة 263/1، الرماين،  155- ينظر السريايف، رشح الكتاب 155/6، الفاريس، 

رشح الكتاب 1175/3-1178 )الدمريي(، الشنتمري، النكت 475/1.
156- ينظر هناد، نظرية النحو العريب 96، صالح، الداللة والتقعيد 406-405.



157- الفرزدق، ديوانه 271/2.
158- كذا وقع يف الكتاب لعمرو بن شأس، قال ابُن السريايف: »وجْدُت هذا الّشعَر يف 
س بِن ِرْبعيٍّ  الكتاِب َمنُْسوًبا إىل عمرِو بِن شأٍس، َومل أجْدُه يف ِشعِره، ...، والّشعُر ملُِرَضّ
الغندجاين،  يف  ونحوه   ،389/1 سيبويه  أبيات  رشح  السريايف،  ابن  ينظر  األسدّي«، 

فرحة األديب 95.
159- جمهول قائلهام.

160- رؤبة، ملحق ديوانه 191.
161- سيبويه، الكتاب 151/2-153، ومثله يف 58-57/2، 60، 62، 65-64، 

.203-194 ،150
 ،228/1 التعليقة  الفاريس،   ،89-88/6 الكتاب  رشح  السريايف،  ينظر   -162

الرماين، رشح الكتاب 948/2-949 )الدمريي(.
163- سيبويه، الكتاب 12/2.

164- سيبويه، الكتاب 13-12/2.
165- سيبويه، الكتاب 55/1.

166- ينظر السريايف، رشح الكتاب 10/3، الرماين، رشح الكتاب 233/1 )شيبة(.
167- سيبويه، الكتاب 303/2.

168- سيبويه، الكتاب 345-343/1.
169- سيبويه، الكتاب 80/2.

170- سيبويه، الكتاب 301/1.
 1195/3 الكتاب  رشح  الرماين،   ،159/6 الكتاب  رشح  السريايف،  ينظر   -171

)الدمريي(.
172- بالنصب )ّحالَة( قراءُة احلسِن وزيِد بن عل وعيسى بن عمر وعاصٍم يف رواية 
وابِن أيب إسحاق، وجاعة، ووجها النصب عىل الذم والشتم بفعل حمذوف، وقيل: عىل 
احلال، وقرأ بالرفع )حالُة( باقي السبعة وعاصٌم يف رواية وأبو جعفر ويعقوُب وخلٌف، 
ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هي حالُة، ويف  أو  للمبتدأ )أمرأته(  أن تكون خربًا  ووجهها 
الكلمة قراءاٌت أَخُر وتوجيهات، ينظر ابن جماهد، السبعة 700، الفراء، معاين القرآن 
350/2، 298/3، األخفش، معاين القرآن 548/2، الفاريس، احلجة للقراء السبعة 



.452-451/6
173- املسد: 4.

174- عروة العبس، ديوانه 58.
175- سيبويه، الكتاب 70/2، ومثله يف 58/2، 65، 72، 74، 150-149، 194-

.203
 ،142/2 التعليقة  الفاريس،   ،15-14/10 الكتاب  رشح  السريايف،  ينظر   -176

الرماين، رشح الكتاب 839/3 )العريفي(.
177- سيبويه، الكتاب 23-22/3.

المصادر والمراجع:
الدين  عّل  أحد  فتحي  الدكتور  حتقيق  العربية،  علم  يف  البديع  األثري،  ابن   •
الطبعة األوىل،  القرى، مكة املكرمة،  أم  العايد، جامعة  والدكتور صالح بن حسني 

1420هــ، من منشورات معهد البحوث العلمية-مركز إحياء الرتاث اإلسالمي.
• ابن احلاجب، الكافية يف النحو، حتقيق الدكتور طارق نجم، دار الوفاء، جدة، 

الطبعة األوىل، 1407هـ=1986م.
• ابن الرساج، األصول يف النحو، حتقيق عبد احلسني الفتل، مؤسسة الرسالة، 

بريوت، الطبعة الثانية، 1407هـ = 1987م.
دار  هاشم،  الريح  حممد  الدكتور  حتقيق  سيبويه،  أبيات  رشح  السريايف،  ابن   •

اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، 1416هـ = 1996م.
ابن جني، اخلصائص، حّققه حممد عل النجار، دار الكتاب العريب، بريوت،   •

مصّورة عن طبعة دار الكتب املرصية، 1370هـ=1951م.
• ابن خروف، تنقيح األلباب يف رشح غوامض الكتاب، حتقيق ودراسة صالح 
بن مسفر الغامدي، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 

مكة املكرمة، 1414هـ.
• ابن خلدون، املقّدمة، دار الكتاب اللبنايّن، الطبعة الثالثة، 1967م.

ابن دريد، جهرة اللغة، دار صادر، بريوت، مصّورة عن طبعة دائرة املعارف   •
العثامنية، حيدر آباد، اهلند، 1344ه.

• ابن سيدة، املحكم واملحيط األعظم يف اللغة، حتقيق مصطفى السقا وآخرون، 



معهد املخطوطات العربية، القاهرة، سني الطبع خمتلفة.
الكتب،  أبو جناح، عامل  الدكتور صاحب  ابن عصفور، رشح اجلمل، حتقيق   •

بريوت، الطبعة األوىل، 1419هـ = 1999م.
اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، دار  ابن فارس، املقاييس =معجم مقاييس   •

اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، 1411هـ=1991م.
• ابن قتيبة، أدب الكاتب، حتقيق حممد الّدايل، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة 

الثانية، 1420هـ=1999م.
دار  املقاصد، حتقيق حمّمد كامل بركات،  الفوائد وتكميل  ابن مالك، تسهيل   •

الكتاب العربّية، القاهرة، 1387هـ=1967م.
ابن جماهد، السبعة يف القراءات، حتقيق الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف،   •

القاهرة، الطبعة الثانية، 1400هـ=1980م.
جاسم  حممود  الدكتور  ودراسة  حتقيق  النحو،  علل  الوّراق،  احلسن  أبو   •

الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 1420هـ = 1999م.
• أبو القاسم الفارقي، تفسري املسائل املشكلة يف أول املقتضب، حتقيق الدكتور 

سمري معلوف، معهد املخطوطات العربية، القاهرة، 1414هـ = 1993م.
أبو عل الفاريس، التعليقة عىل كتاب سيبويه، حتقيق وتعليق الدكتور عوض   •
األوىل، سني  الطبعة  الرياض،  احلسني،  القاهرة، ومطابع  األمانة،  مطبعة  القوزي، 

الطبع خمتلفة.
وبشري  قهوجي  الدين  بدر  حتقيق  السبعة،  للقّراء  احلجة  الفاريس،  عل  أبو   •

جوجيايت، دار املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة الثانية، 1413هـ=1993م.
• أبو عل الفاريس، املسائل املنثورة، حتقيق مصطفى احلدري، مطبوعات جممع 

اللغة العربية، دمشق، 1986م.
• أبو نرص القرطبي، رشح عيون كتاب سيبويه، دراسة وحتقيق الدكتور عبد ربه 
عبد اللطيف عبد ربه، مطبعة حسان، القاهرة، الطبعة األوىل، 1404هـ = 1984م.

أحد سليم احلميص، جروس  الدكتور  الفروق، حتقيق  العسكري،  أبو هالل   •
برس، طرابلس، الطبعة األوىل، 1415هـ=1995م.



• أحد سعد حممد، األصول البالغية يف كتاب سيبويه وأثرها يف البحث البالغي، 
مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األوىل، 1419هـ=1999م.

• األخفش، معاين القرآن، حتقيق الدكتور فائز فارس، املطبعة املرصية بالكويت، 
الطبعة األوىل، 1400هـ = 1979م.

• إدريس مقبول، األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، 
عامل الكتب احلديث، عاّمن-األردن، وجدارا للكتاب العاملي، إربد-األردن، الطبعة 

األوىل، 2006م.
• أسعد العوادي، سياق احلال يف حال كتاب سيبويه: دراسة يف النحو والداللة، 

دار احلامد، األردن، الطبعة األوىل، 1432هـ=2011م.
الغفور  عبد  أحد  حتقيق  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح=  اجلوهري،   •

عّطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثالثة، 1404هـ=1984م.
بن  حممد  الدكتور  وحتقيق  دراسة  اإليضاح،  شواهد  إيضاح  القيس،  احلسن   •

حود الدعجاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1408هـ=1987م.
دار  والبديع،  والبيان  املعاين  البالغة:  علوم  يف  اإليضاح  القزويني،  اخلطيب   •

الكتب العلمية، بريوت، د.ت.
إبراهيم  والدكتور  املخزومي  مهدي  الدكتور  حتقيق  العني،  أحد،  بن  اخلليل   •

السامرائي، دار الرشيد للنرش، بغداد، 1980م.
الطبعة  عاّمن،  دجلة،  دار  سيبويه،  كتاب  يف  الداليل  البحث  يب،  دزه  دخلوش   •

األوىل، 1426هـ=2006م.
• رؤبة بن العّجاج، ديوانه، حتقيق وليم بن الورد الربويس، دار اآلفاق اجلديدة، 

بريوت، الطبعة الثانية، 1980م.
كيالين،  سيد  حممد  حتقيق  القرآن،  غريب  يف  املفردات  األصفهاين،  الراغب   •

مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 1381هـ=1961م.
• ردة اهلل الطلحي، داللة السياق، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

1424هـ، من منشورات معهد البحوث العلمية.
احلفظي  حسن  الدكتور  حتقيق  احلاجب،  ابن  لكافية  الريض  رشح  الريض،   •



وحييى بشري مرصي، جامعة اإلمام، الرياض، الطبعة األوىل، 1414هـ=1994م.
املثنى  املصدر  باب  هناية  إىل  الكتاب  أّول  )من  سيبويه،  كتاب  رشح  الرّماين،   •
دكتوراه  رسالة  شيبة،  إبراهيم  حممد  حتقيق  إظهاره(،  املرتوك  الفعل  عىل  املحمول 

مقّدمة إىل كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1414ه/1415هـ.
• الرّماين، رشح كتاب سيبويه، )من باب احلروف التي تدخل عىل الفعل دون 
االسم إىل هناية باب احلكاية(، حتقيق إبراهيم املوسى، رسالة دكتوراه مقّدمة إىل كلية 

اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، 1420هـ.
• الرّماين، رشح كتاب سيبويه، )من باب الندبة إىل هناية باب األفعال يف القسم(، 
حتقيق سيف بن عبد الرحن العريفي، رسالة دكتوراه مقّدمة إىل كلية اللغة العربية، 

جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، 1418هـ.
• الزخمرشي، أساس البالغة، مركز حتقيق الرتاث، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

القاهرة، 1985م.
الزخمرشي، املفصل يف صنعة اإلعراب، قّدم له وبّوبه الدكتور عل بوملحم،   •

دار ومكتبة اهلالل، بريوت، الطبعة األوىل، 1993م.
الكتب  دار  زرزور،  نعيم  األستاذ  ورشحه  ضبطه  العلوم،  مفتاح  السّكاكي،   •

العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 1403هـ=1983م.
• سيبويه، الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة 

الثالثة، 1408هـ=1988م.
• السريايف، رشح كتاب سيبويه، حّققه وقّدم له وعّلق عليه جمموعة من األساتذة، 

دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، سنّي الطبع خمتلفة.
عىل  التفتازاين  الدين  سعد  العالمة  خمترص  فيه  جمموع  التلخيص=  رشوح   •
تلخيص املفتاح للخطيب القزويني، ومواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح البن 
السبكي،  الدين  لبهاء  املفتاح  تلخيص  رشح  يف  األفراح  وعروس  املغريب،  يعقوب 
الدسوقي  له وحاشية  التلخيص جعله كالرشح  اإليضاح ملؤلف  وباحلاشية كتاب: 

عىل رشح السعدي، مطبعة عيسى البايب احللبي، القاهرة، 1937هـ.
• الرشيف اجلرجاين، التعريفات، حتقيق الدكتور حممد عبد الرحن املرعشل، دار 

النفائس، الطبعة األوىل، 1424هـ=2003م.



• الشنتمري، النكت يف تفسري كتاب سيبويه، حتقيق زهري عبد املحسن سلطان، 
معهد املخطوطات العربية، الكويت، الطبعة األوىل، 1407هـ=1987م.

البطليويس، رشح كتاب سيبويه )السفر األّول(، مصّورة عن نسخة  الصّفار   •
مصّورة  فلمية  نسخة  ومنها  )10300/ف(،  )10296/ف(-  الرقم  ذات  كوبريل 

حمفوظة بمكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود برقم )5668(، ورقم )5830(.
• الصّفار البطليويس، رشح كتاب سيبويه للصفار، وهو السفر األول من رشح 
كتاب سيبويه للصفار البطليويس، حّققه وعّلق عليه ووضع دراسته الدكتور معيض 

بن مساعد العويف، دار املآثر، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 1419هـ=1998م.
والفنون  للثقافة  األعىل  املجلس  النص،  اخلطاب وعلم  صالح فضل، بالغة   •

واآلداب، الكويت، 1992م، سلسلة عامل املعرفة.
وعبد  سيبويه  عند  العريب  النحو  يف  واألغراض  املقاصد  اهللّيل،  الرحن  عبد   •
القاهر والريض، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية، 1428ه/1429هـ.
تونس،  للكتاب،  العربية  الدار  واألسلوب،  األسلوبية  املسدي،  السالم  عبد   •

الطبعة الثالثة، 1985م.
• عبد القادر الفايس الفهري، معجم املصطلحات اللسانية، بمشاركة الدكتورة 

نادية العمري، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، الطبعة األوىل، 2009م.
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